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O Congresso da Água é um acontecimento 
marcante na vida da APRH, sendo há mais de duas 
décadas considerado uma referência em Portugal 
nos domínios da Hidráulica, dos Recursos Hídricos e 
do Ambiente. Contudo, apesar dos múltiplos 
enriquecimentos que este Congresso tem 
proporcionado, a atual conjuntura económica é 
reconhecidamente desfavorável à organização de 
fóruns desta natureza, pelo que é incontornável a 
concentração de eventos capazes de estimularem a 
atratividade indispensável à manutenção de 
dimensão compatível com a qualidade a que nos 
habituou. 
Foi neste contexto que em boa hora a Associação 
Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), a 
Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (APESB) e a Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) reuniram 
esforços para, pela primeira vez, partilharem a 
organização do 12.º Congresso da Água, do 16.º En-
contro de Engenharia Sanitária e Ambiental e do 
XVI Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia 
Sanitária e Ambiental.  
Acreditava-se que a concentração dos três eventos, 
todos eles com um longo historial de reflexão e 
debate, permitiria potenciar a partilha de 
experiências e promover um debate mais rico e 
diversificado entre as comunidades técnico-
científicas dos países de expressão portuguesa. 
Para tema geral do evento foi escolhido Que futuro 
queremos? Plasmava o programa do evento as 
razões para esta escolha: procurar não só refletir as 
competências que as comunidades técnica e 
científica possuem no desenho de soluções mas 
também o envolvimento que devem ter na 
prossecução das estratégias mais apropriadas e no 
desenho das melhores soluções para as atingir. 
Os tópicos definidos para debate eram 
suficientemente estimulantes, tendo permitido 

amplas convergências na procura de soluções; entre 
os principais tópicos encontravam-se: gestão de 
zonas costeiras e obras marítimas, gestão e 
valorização de resíduos sólidos, hidráulica fluvial e 
projeto de obras hidráulicas, planeamento de 
recursos hídricos e ordenamento do território, 
qualidade da água e proteção dos ecossistemas, 
sistemas de abastecimento de água, sistemas de 
drenagem de águas residuais, sistemas de 
tratamento de água e de águas residuais, e usos da 
água e valorização económica dos recursos hídricos. 
É prova suficiente do sucesso desta organização os 
415 inscritos, entre os quais se encontravam 63 
Brasileiros, 6 Moçambicanos, 3 Angolanos, 2 Cabo-
verdianos e 1 Espanhol. As apresentações orais em 
número de 211 e os 141 posters apresentados 
constituem um acúmulo de grande valia que em 
muito enriquece o espólio da APRH. 
Em resultado da estreita colaboração entre a 
Comissão Científica do evento e a Direção da 
Recursos Hídricos foi possível selecionar um 
conjunto de 17 artigos com potencial para possível 
publicação nesta Revista entre todos os que foram 
submetidos e apresentados. Numa segunda fase, 
após reapreciação pela Direção e Comissão de 
Editores Científicos Associados da Recursos Hídricos, 
resultaram os 9 artigos que constituem o presente 
número da Revista alusivo ao 12.º Congresso da 
Água, 16.º Encontro de Engenharia Sanitária e 
Ambiental e XVI Simpósio Luso-Brasileiro de 
Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Acreditamos que os nove artigos aqui publicados se 
afirmarão como referências de qualidade nos 
domínios da Hidráulica, dos Recursos Hídricos e do 
Ambiente. 

O Diretor da Recursos Hídricos 

José Simão Antunes do Carmo 
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Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal 

Instituto Superior de Agronomia, Lisboa, Portugal 

RESUMO: A utilização de indicadores para caracterizar o regime hidrológico de um sistema fluvial permite avaliar o grau de 
alteração desse regime em resultado da construção de barragens ou de alterações climáticas. Em conjunto com as informações 
sobre o impacto da alteração do regime de caudais nas condições de habitat, é também útil para definir condições de escoamento 
que assegurem o bom estado ecológico do sistema fluvial. Sendo elevado o número de parâmetros hidrológicos que é possível 
adotar, apresenta-se uma metodologia que identifica os parâmetros mais adequados para descrever as principais características do 
regime hidrológico e a sua eventual alteração. O presente artigo analisa 66 parâmetros hidrológicos, calculando-os para 36 
estações hidrométricas com mais de 15 anos de registo em regime natural. Recorrendo a uma análise de componentes principais 
reconhecem-se padrões de redundância entre os diferentes parâmetros e apresentam-se recomendações para a seleção de um 
conjunto parcimonioso de parâmetros que caracteriza adequadamente o regime hidrológico. Com base neste conjunto é possível 
definir indicadores de alteração hidrológica que avaliam o grau de alteração do regime de escoamentos. 

Palavras-chave: caudal ambiental, ecossistema fluvial, indicadores de alteração hidrológica, parâmetros hidrológicos, regime 
natural, regime modificado. 
 
ABSTRACT: The use of indicators to characterize the hydrological regime of a river system allows evaluating the degree of alteration of 
that regime as a result of dam construction or climate change. Together with information about the impact of changing the flow regime 
in habitat conditions, it is also useful to define the flow conditions that ensure good ecological status of the river system. Being high the 
number of hydrological parameters that can be adopted, we present a methodology that identifies the most appropriate parameters to 
describe the main characteristics of the hydrological regime and its possible alteration. This article analyzes 66 hydrological 
parameters, measuring them for 36 gauging stations with more than 15 years of record in natural regime. Using a principal components 
analysis are recognized patterns of redundancy between the different parameters, and are presents recommendations for selecting a 
parsimonious set of parameters that adequately characterizes the hydrological regime. Based on this set it is possible to define 
indicators of hydrologic alteration that assess the degree of alteration of the flow regime. 

Keywords: environmental flow, river ecosystem, indicators of hydrologic alteration, hydrological parameters, natural regime, modified 
regime.
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A crescente pressão decorrente da construção de 
barragens, alterações climáticas e aumento do consumo 
tem vindo a alterar o regime hidrológico de muitos cursos 
de água e a comprometer a preservação dos 
ecossistemas fluviais e a sua biodiversidade, sobretudo 
em regiões semiáridas. Estima-se que existam 
atualmente cerca de 45 000 grandes barragens em 140 
países (World Commission on Dams, 2000) e 800 000 
pequenas barragens em todo o mundo (McCully, 1996), 
sendo expectável que este número de barragens 
aumente consideravelmente num futuro próximo. O 
aumento da temperatura e a alteração do regime de 
precipitação resultante das alterações climáticas poderá 
também conduzir a alterações no regime hidrológico e 
desencadear transformações geomorfológicas e 
ecológicas nos rios e seus ecossistemas (Poff e Ward, 
1989; Walker et al., 1995; Richter et al., 1996). 
A utilização de parâmetros para caracterizar um dado 
regime hidrológico tem, por isso, interesse para 
quantificar as alterações no regime de caudais e apoiar o 
estudo da relação entre a alteração hidrológica e a 
qualidade ecológica nas massas de água. Existe também 
um claro potencial na utilização destes parâmetros para 
definir o regime de caudais que assegurem a qualidade 
do ecossistema fluvial (Arthington et al., 2010; Poff et al., 
2010; Belmar et al., 2011; Alexandre et al., 2012; Martins, 
2012).  
Em Portugal Continental, não é consensual o 
entendimento sobre quais os parâmetros mais relevantes 
para avaliar e quantificar a alteração do regime 
hidrológico. Os estudos existentes focam-se 
principalmente no desenvolvimento de metodologias 
para avaliação de caudais ecológicos (Alves et al., 2002; 
Portela, 2006; Marmelo, 2007), utilizando parâmetros 
que não resultaram de um processo de seleção 
abrangente e sistemático. 
O presente artigo pretende identificar um conjunto 
adequado de parâmetros hidrológicos que caracterizam o 
regime hidrológico (Poff e Ward, 1989; Walker et al., 
1995; Richter et al., 1996) e que podem ser utilizados para 
avaliar e definir regimes de caudais ecológicos que 
minimizem os impactos das pressões nos ecossistemas 
fluviais. Através da análise de registos de séries 
cronológicas de caudais médios diários (QMD) 
identificam-se os parâmetros hidrológicos relevantes e 
não redundantes que caracterizam o regime hidrológico 
de Portugal Continental, e que podem constituir a base 
de Indicadores de Alteração Hidrológica (IAH). Espera-se 
que este estudo possa auxiliar a justificação de decisões 
por parte das entidades gestoras de recursos hídricos que 
visem preservar, restaurar e promover a biodiversidade e 
funcionalidade dos ecossistemas fluviais. 

2.1. Estações hidrométricas consideradas 

Analisaram-se as estações hidrométricas com mais de 15 
anos de registo de caudal médio diário em regime 
natural, assumindo-se que registos desta dimensão 
asseguram a representatividade dos cálculos das 
estatísticas das séries (Gan et al., 1991). Do processo de 
seleção resultaram 36 estações hidrométricas localizadas 
em sete das oito Regiões Hidrográficas de Portugal 
Continental (Lei n.º 58/2005) (Figura 1, Tabela 1). A 
exceção é a Região Hidrográfica 1 (Minho e Lima), onde 
não foi possível identificar nenhuma estação com mais 
de 15 anos de registo em regime natural.  
Os valores de caudal médio diário foram obtidos na base 
de dados do Sistema Nacional de Recursos Hídricos 
(SNIRH) (http://snirh.pt/). A dimensão do registo das 
estações consideradas varia entre 15 a 60 anos, com 
valores entre 1921/22 a 2005/06. O período entre 
1959/60 e 1985/86 é aquele onde se concentram o 
maior número de valores.  
Oito das 14 estações apresentam registos com algumas 
falhas que foram preenchidas por interpolação sempre 
que a sua duração fosse de apenas um dia por ano. As 
falhas mais longas, que ocorrem em seis das oito 
estações acima referidas, não foram preenchidas, o que 
resultou na exclusão dos anos com falhas. No entanto, 
estas seis estações possuem registos com mais de 19 
anos, pelo que esta decisão não teve impacto 
significativo no conjunto de dados analisados. 
As 36 estações consideradas distribuem-se da seguinte 
forma considerando-se a tipologia de rios resultante da 
aplicação do Sistema B do artigo 5º da Diretiva-Quadro-
Água (INAG I.P., 2008). Existem 23 estações que 
pertencem à região Norte, em concreto aos rios do Norte 
de pequena, média-grande dimensão (6), rios do Alto 
Douro de média dimensão (15), rios do Alto Douro de 
pequena dimensão (2). As 13 estações que pertencem à 
região Sul estão tipificadas como rios do sul de média-
grande dimensão (8), depósitos sedimentares do Tejo e 
Sado (4), e calcários do Algarve (1). A Tabela 1 identifica 
cada uma destas estações. 
 

Este artigo foi apresentado no 12º Congresso da Água e selecionado para submissão e possível publicação na Recursos Hídricos, tendo sido 
aceite pela Comissão de Editores Científicos Associados em 30 de maio de 2014. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos 
Hídricos , Vol. 35, Nº 2, 5-18, novembro de 2014.  
© APRH, ISSN 0870-1741 | DOI 10.5894/rh35n2-1 
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Figura 1 - Localização das 36 EH com mais de 15 anos de registo representativas das sete 
regiões hidrográficas em Portugal Continental em regime natural (adaptado SNIRH, 2014). 
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Tabela 1 - Designação das EH e tipos de rios de Portugal Continental. N1 - rios do Norte de pequena, média-grande dimensão, N2 - 
rios do Alto Douro de média dimensão, N3 - rios do Alto Douro de pequena dimensão, S1 - rios do Sul de pequena, média-grande 
dimensão, S3 - depósitos sedimentares do Tejo e Sado e S4 - calcários do Algarve (baseado no art.º. 5 da DQA. INAG IP, 2008), C – 
Cávado, D – Douro, V – Vouga, M – Mondego, T – Tejo, G – Guadiana, S – Sado, A- Arade e RA – Ribeiras do Algarve. 
 
Número da 

Estação 
Hidrométrica Estação hidrométrica  Massa de água 

Bacia 
hidrográfica 

Tipos 
de 

rios Região 

Número de 
anos regime 

natural 

Número de 
anos regime 
modificado 

1 Covas Rio Homem C N1 Norte 16 33 
2 Boticas Rio Terva D N2 Norte 34 - 
3 Cabriz Rib. de Sampaio D N3 Norte 36 - 
4 Castanheiro Rio Tua D N2 Norte 34 - 
5 Castro Daire Rio Paiva D N2 Norte 49 - 
6 Fragas da Torre Rio Paiva D N2 Norte 48 - 
7 Cunhas Rio Beça D N2 Norte 57 - 
8 Vale Giestoso Rio Beça D N2 Norte 49 - 
9 Murça Rio Tinhela D N2 Norte 34 - 

10 Ponte Figueira Rib. das Cabras D N2 Norte 21 - 
11 Ponte Pinelo Rib. do Rio Macas D N2 Norte 37 - 
12 Gimonde Rio Sabor D N2 Norte 22 - 
13 Ponte Remondes Rio Sabor D N2 Norte 15 - 
14 Qta das Laranjeiras Rio Sabor D N2 Norte 28 - 
15 Rebordelo Rio Rabaçal D N2 Norte 48 - 
16 Sta Marta do Alvão Rio Louredo D N3 Norte 51 - 
17 Vale Trevo Rib. de Massueime D N2 Norte 47 - 
18 Vinhais Rio Tuela D N2 Norte 39 - 
19 Ponte Águeda Rio Águeda V N1 Norte 51 - 
20 Ponte Requeixo Rio Águeda V N1 Norte 47 - 
21 Almaça Rib. de Mortagua M N1 Norte 18 - 
22 Caldas de São Gemil Rio Dão M N1 Norte 30 - 
23 Ponte Sta Clara Dão* Rio Dão M N1 Norte 60 - 
24 Agroal* Rio Nabão T S3 Sul 19 - 
25 Cabeção Rib. da Raia T S1 Sul 19 - 
26 Monforte Rib. Grande T S1 Sul 27 - 
27 Pavia Rib. de Tera T S1 Sul 31 - 
28 Ponte Coruche Rio Sorraia T S3 Sul 38 - 
29 Amieira* Rio Degebe G S1 Sul 34 - 
30 Entradas Rio Cobres G S1 Sul 29 - 
31 Monte da Ponte* Rio Cobres G S1 Sul 33 - 
32 Monte dos Fortes Rib. de Odeleite G S1 Sul 33 - 
33 São Domingos (Algalé) Rib. de Algalé S S3 Sul 25 - 
34 Vale da Ursa Rib. da Ursa S S3 Sul 31 - 
35 Monte dos Pachecos* Rib. de Odelouca A S1 Sul 35 - 
36 Vidigal* Rib. do Farelo RA S4 Sul 40 - 

 
Nota: o sinal (*) indica que as EH apresentam dois a sete dias consecutivos com falhas. 
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Entre as 36 estações selecionadas foi possível identificar 
uma estação que regista o impacto de aproveitamentos 
hidráulicos construídos a montante. O registo desta 
estação pode ser dividido em duas subséries: uma em 
regime natural e outra em regime modificado 
estacionário. Tratam-se da estação hidrométrica de 
Covas. A EH Covas situa-se no rio Homem e apresenta 16 
anos em regime natural e 33 anos em regime modificado 
estacionário, resultado da construção da barragem 
Vilarinho das Furnas em 1972, que apresenta um 
coeficiente de regularização de 0.41. O registo desta 
estação está compreendido entre os anos de 1955/56 a 
2003/04.  

2.2. Parâmetros hidrológicos analisados 

Na identificação dos parâmetros hidrológicos mais 
adequados para caracterizar o regime de escoamento dos 
cursos de água considerou-se inicialmente um conjunto 
de 66 parâmetros considerados biologicamente 
relevantes (Mosley, 1981; Haines et al., 1988), calculados 
pelo programa "Índices de Alteración Hidrológica en 
Ríos" (IAHRIS 2.2), desenvolvido por Martínez et al. 
(2010) .  
Os 66 parâmetros podem ser agrupados em cinco 
componentes que descrevem características distintas do 
regime de escoamento, nomeadamente magnitude (10), 

frequência (2), taxa de alteração (10), sazonalidade (30) e 
duração (14) (Poff e Ward, 1989; Richter et al.,1996) 
(Tabela 2). A magnitude avalia o caudal disponível no 
ecossistema fluvial numa determinada situação. A 
frequência indica a recorrência dessas situações, 
característica que condiciona o ecossistema. A taxa de 
alteração indica a rapidez com que o caudal varia de uma 
situação para a outra, o que determina a capacidade de 
resposta do biota a essas variações. A sazonalidade indica 
em que época do ano certas situações tendem a ocorrer. 
Finalmente, a duração está associada ao tempo que uma 
determinada condição de caudal (e.g., cheias ou secas) se 
mantêm. A duração das condições insatisfatórias é 
inversamente proporcional à resiliência, isto é, 
capacidade de recuperação de diferentes espécies ao 
evento extremo (Figura 2) (Holling, 1973; Martínez et al., 
2010). 
O código dos 66 parâmetros analisados inclui uma letra 
maiúscula, representando cada uma das cinco 
componentes (M - Magnitude, V – Taxa de alteração; F - 
Frequência, D - Duração; S – Sazonalidade), um número 
e um conjunto de letras minúsculas para caracterizar o 
ano hidrológico e o mês em análise (h - Húmido; m - 
Médio; s – Seco; o – outubro; n - novembro; d - 
dezembro; j – janeiro; f – fevereiro; m – março; a – abril; 
ma – maio; ju – junho; jul – julho; ag – agosto; s – 
setembro). 
 

 
 
 

 
 

Figura 2 – Paradigma do regime natural (adaptado Bunn e Arthington, 2002). 
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Tabela 2 - Descrição dos 66 parâmetros hidrológicos do programa IAHRIS 2.2. M - Magnitude, V – Taxa de alteração; F - Frequência, D 
- Duração; S - Sazonalidade; h - Húmido; m - Médio; s - Seco. 

Código 
Parâmetro 

Parâmetro hidrológico Unid. Componente 
hidrológica 

M1_h Média do escoamento anual dos anos húmidos hm³ M 

M1_m Média do escoamento anual dos anos médios hm³ M 

M1_s Média do escoamento anual dos anos secos hm³ M 

M1 Média do escoamento anual hm³ M 

V2_h 
Diferença entre o escoamento mensal máximo e mínimo dos anos 

húmidos 
hm³ V 

V2_m Diferença entre o escoamento mensal máximo e mínimo dos anos médios hm³ V 

V2_s Diferença entre o escoamento mensal máximo e mínimo dos anos secos hm³ V 

V2 
Diferença entre o escoamento mensal máximo e mínimo de todos os 

anos 
hm³ V 

S3_h Meses onde ocorrem os valores caudal máximo e mínimo nos anos 
húmidos 

Mês S1 

S3_m Meses onde ocorrem os valores de caudal máximo e mínimo nos anos 
médios 

Mês S1 

S3_s 
Meses onde ocorrem os valores de caudal máximo e mínimo nos anos 

secos Mês S1 

V4_10 Caudal médio diário associado ao percentil 10% m3/s V 

V4_90 Caudal médio diário associado ao percentil 90% m3/s V 

M5 Média dos máximos anuais do caudal médio diário (Qc) m3/s M 

M6 
Caudal efetivo, definido como o produto entre a média e o coeficiente de 

variação dos máximos anuais do caudal médio diário (QGL) 
m3/s M 

F6 Período de retorno associado ao caudal efetivo Nº anos F 

M7 
Caudal de conetividade, definido como caudal que corresponde ao dobro 

do período de retorno associado ao caudal efetivo (Qconec) 
m3/s M 

F7 Período de retorno associado ao caudal de conetividade Nº anos F 

M8 Caudal de cheia (Q5%) m3/s M 

V9 Coeficiente de variação do máximo anual do caudal médio diário (CV(Qc)) - V 

V10 Coeficiente de variação do caudal de cheia (CV(Q5%)) - V 

S11 Número médio de dias por mês em que Q5% é excedido Nº 
dias/mês 

S2 

D12 Número máximo de dias consecutivos no ano em que Q5% é excedido Nº dias D 

M13 Caudal de limpeza, definido como caudal médio diário mínimo anual (Qs) m3/s M 

M14 Caudal estival (Q95%) m3/s M 

V15 Coeficiente de variação do caudal médio diário mínimo anual (CV(Qs)) - V 

V16 Coeficiente de variação do caudal estival (CV(Q95%)) - V 

S17 Número médio de dias por mês em que Q95% não é excedido 
Nº 

dias/mês 
S2 

D18 Número máximo de dias consecutivos no ano em que Q95% não é 
excedido 

Nº dias D 

D19 Número médio de dias por mês em que caudal igual a zero 
Nº 

dias/mês D2 

 
(1) Representa os parâmetros que apresentam dois valores. 
(2) Representa os parâmetros que apresentam 12 valores mensais. 
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2.3.  Análise estatística  

A análise de componentes principais é um método que 
permite transformar um conjunto multivariado de dados 
num número mais reduzido de variáveis (componentes 
principais), independentes entre si. Estas componentes 
principais são combinações lineares das variáveis 
originais, sendo ordenadas em função da quantidade de 
informação que disponibilizam. Cabe ao utilizador decidir 
sobre o número de componentes que deve considerar 
em análise subsequentes, procurando um equilíbrio entre 
a simplicidade (e.g. número reduzido de componentes 
principais) e informação (traduzida pela variância que é 
explicada pelas componentes principais consideradas).  
Utilizou-se o programa R (R Development Core Team, 
2008) para proceder à análise das componentes 
principais (ACP) com 66 parâmetros hidrológicos e 36 
estações hidrológicas. O objetivo foi analisar os padrões 
dominantes de correlação entre os parâmetros 
hidrológicos e, assim, identificar os parâmetros que 
explicam a maior quantidade possível da variância, 
minimizando a redundância (i.e. multicolinearidade). 
Adotou-se a matriz de correlação para assegurar que 
todos os parâmetros contribuem igualmente para a ACP 
e que são independentes de efeitos de escala, quer 
temporal quer espacial (Legendre e Legendre, 1998). 
Esta análise foi realizada por duas vezes, uma primeira 
considerando um único conjunto de dados com a 
totalidade das 36 estações e uma segunda dois conjuntos 
separados com as estações de cada região.  
Efetuada a ACP, procedeu-se a uma análise de 
classificação hierárquica de aglomeração (cluster analysis) 

para evidenciar eventuais subgrupos de estações 
hidrométricas com características similares e avaliar a 
consistência dos tipos de rios identificados em estudos 
anteriores. Utilizou-se a matriz de covariância que mede 
o grau de interdependência numérica entre as 36 
estações e os 66 parâmetros para descrever a 
proximidade de características entre estações (Legendre 
e Legendre, 1998).  

2.4. Indicadores de Alteração Hidrológica  

Martínez et al. (2010) propõe a seguinte metodologia 
para obter os valores dos indicadores de alteração 
hidrológica e da alteração do estado de hidrológico das 
massas de água, a qual se apresenta na Figura 3.  
De acordo com a metodologia proposta, identificados os 
parâmetros relevantes, os Indicadores de Alteração 
Hidrológica (IAH) que avaliam o grau de alteração do 
regime de escoamento podem ser calculados pela razão 
entre os valores dos parâmetros em regime modificado e 
em regime natural. Segundo Martínez et al. (2010) 
existem cinco níveis que permitem avaliar 
quantitativamente o estado hidrológico da massa de 
água, a partir de cada Indicador de Alteração Hidrológica 
que varia entre zero a um (Figura 4). São eles: nível I 
(0.8<IAH 1), nível II (0.6<IAH 0.8), nível III 
(0.4<IAH 0.6), nível IV (0.2<IAH 0.4) e nível V 
(0 IAH 0.2). Sendo que o nível I representa menor 
alteração hidrológica e o nível V representa maior 
alteração hidrológica no regime. 
 

 
 

 
 
Figura 3 – Metodologia para avaliar o grau de alteração hidrológica no regime de escoamentos (adaptado Martínez  
et al., 2010). 
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Para além, da avaliação individual de alteração de cada 
parâmetro, é também, possível avaliar globalmente a 
alteração do estado hidrológico das massas de água, a 
partir da razão entre a área no interior do polígono em 
regime modificado e a área dentro do polígono em 
regime natural, isto é, a área associada ao valor de 1 para 
todos os IAH. A avaliação da alteração global do estado 
hidrológico é designada por Indicador de Alteração 
Global (IAG) e segundo Martínez et al. (2010) apresenta 
cinco níveis. São eles: nível I (0.64<IAG 1), nível II 
(0.36<IAG 0.64), nível III (0.16<IAG 0.36), nível IV 
(0.04<IAG 0.16) e nível V (0  IAG 0.04). Sendo que o 
nível I representa a alteração do estado hidrológico nas 
massas de água nula ou reduzida, nível II alteração do 
estado hidrológico bom, o nível III alteração do estado 
hidrológico razoável, o nível IV alteração do estado 
hidrológico medíocre e o nível V representa alteração do 
estado hidrológico mau. 

Figura 4 – Exemplo de avaliação do estado hidrológico para cada 
IHA (azul regime natural e magenta regime modificado 
estacionário). 

3.1. Padrões gerais de redundância entre os 
parâmetros hidrológicos 

A Tabela 3 apresenta os resultados da análise de 
componentes principais para os dois tipos de análise. 
Independentemente de se considerar um único conjunto 
de dados ou dois conjuntos, as primeiras quatro 
componentes principais explicam cerca de 72% da 
variância, evidenciando a redundância que existe entre os 
66 parâmetros considerados. A componente principal 
(CP I) explica mais de 30% da variância e a CP II explica 
cerca de 21%. Juntas explicam mais de 50% da variância, 
enquanto a CP III e a CP IV explicam, em conjunto, cerca 
de 17%.  
A Figura 5 apresenta os valores de correlação de cada 
parâmetro com as primeiras duas componentes 
principais. A maioria dos parâmetros está situada nos 
quadrantes positivos da CPI e CPII. Identificam-se quatro 
grupos de parâmetros com elementos fortemente 
correlacionados entre si. A correlação entre dois 
parâmetros pode ser avaliada pelo ângulo entre os 
vetores que representam cada um dos parâmetros. 
Um primeiro conjunto de parâmetros, representado por 
vetores sensivelmente horizontais, inclui parâmetros que 
descrevem as características da componente hidrológica 
da sazonalidade, nomeadamente: o número médio de 
dias por mês em que o caudal estival não é excedido 
(S17o a S17s), o mês onde ocorre os valores de caudal 
máximo nos anos húmidos (S3hmax), os meses onde 
ocorrem os valores de caudal mínimo nos anos médios e 
secos (S3mmin, S3smin) e o número médio de dias em 
que o caudal de cheia é excedido no mês de dezembro 
(S11d). Inclui parâmetros que descrevem as características 
da componente da duração, nomeadamente: o número 
 

 
 
 
 

Tabela 3 - ACP numa matriz de correlação com 66 parâmetros por 36 estações hidrométricas em regime natural em 
Portugal Continental. 

 
Componente Principal 
(% variância explicada) 

Total 

    I II III IV   
     Rios do Norte 24.8 23.0 14.2 9.9 71.9 

  Rios do Sul 37.7 19.5 14.5 7.8 79.1 
Todos os rios 32.8 21.0 10.8 6.8 71.4 

 
Nota: Apenas as primeiras quatro CP são apresentadas. "Total" refere-se ao somatório da variância explicada pelas 
quatro primeiras componentes principais. 
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 máximo de dias consecutivos no ano em que o caudal 
estival não é excedido (D19o a D19s) e o número médio 
de dias por mês em que caudal igual a zero (D18). Inclui, 
também parâmetros que descrevem as características da 
componente taxa de alteração, nomeadamente: o 
coeficiente de variação do máximo anual do caudal 
médio diário (V9), o coeficiente de variação do caudal de 
cheia (V10) e o caudal de limpeza (V15) e parâmetros que 
descrevem as características da componente da 
frequência, nomeadamente: o período de retorno 
associado ao caudal efetivo (F6) e o período de retorno 
associado ao caudal de conetividade (F7). 
Um segundo conjunto de vetores horizontais, situado nos 
quadrantes negativos do eixo da CPI inclui parâmetros 
que descrevem a componente magnitude, 
nomeadamente: o caudal de limpeza (M13) e o caudal 
estival (M14). Inclui parâmetro que descreve a 
componente taxa de alteração, nomeadamente: o caudal 
associado ao percentil 90% (V4_90) e parâmetro que 
descreve a componente duração, nomeadamente: o 
número máximo de dias consecutivos no ano em que o 

caudal de cheia é excedido (D12) e parâmetros que 
descrevem a componente da sazonalidade, 
nomeadamente: o mês onde ocorre os valores de caudal 
mínimo nos anos húmidos (S3hmin) e o número médio 
de dias em que o caudal de cheia é excedido no mês de 
janeiro e de março (S11j, S11m). 
Um terceiro conjunto de vetores sensivelmente verticais 
positivamente correlacionados com a CPII inclui 
parâmetros que descrevem as características da 
componente da sazonalidade, nomeadamente: o 
número médio de dias em que o caudal de cheia é 
excedido no mês de outubro, novembro, abril, maio, 
junho, julho, agosto e setembro (S11o, S11n, S11a, S11ma, 
S11ju, S11jul, S11ag, S11s) e os meses onde ocorrem os 
valores de caudal máximo nos anos médios e secos 
(S3mmax, S3smax). 
Um quarto conjunto de vetores verticais, situado no 
quadrante negativo do eixo da CPII inclui parâmetros que 
caracterizam a componente da magnitude, 
nomeadamente: a média do escoamento anual dos anos 
húmidos (M1_h), a média do escoamento anual (M1) e a  
 

 
 

 
 
Figura 5 – ACP de 36 estações hidrométricas (a preto) e 66 parâmetros 
hidrológicos (a vermelho). 
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média do escoamento anual dos anos médios (M1_m), a 
média dos máximos anuais do caudal médio diário (M5), 
o caudal efetivo (M6), o caudal de conetividade (M7) e o 
caudal de cheia (M8). Inclui, parâmetros que caracterizam 
a taxa de alteração, nomeadamente: a diferença entre o 
escoamento mensal máximo e mínimo dos anos 
húmidos (V2_h), a diferença entre o escoamento mensal 
máximo e mínimo de todos os anos (V2), a diferença 
entre o escoamento mensal máximo e mínimo dos anos 
médios (V2_m) e o caudal médio diário associado ao 
percentil 10% (V4_10). Inclui o parâmetro que caracteriza 
a componente da sazonalidade, nomeadamente: o 
número médio de dias em que o caudal de cheia é 
excedido no mês de fevereiro (S11f). Os vetores deste 
conjunto de parâmetros tem a mesma direção que os 
vetores do conjunto anterior, embora o sentido seja 
contrário. O reduzido ângulo entre estes dois conjuntos 
de vetores indica que estes parâmetros estão 
correlacionados, embora negativamente. 
Há ainda um conjunto de dois parâmetros no quadrante 
inferior direito, são eles: a média do escoamento anual 
dos anos secos (M1_s) e a diferença entre o escoamento 
mensal máximo e mínimo dos anos secos (V2_s) que 
descrevem a componente da magnitude e da taxa de 
variação, respetivamente. 

3.2. Seleção de parâmetros hidrológicos mais 
relevantes  

Com o objetivo de identificar um conjunto reduzido de 
parâmetros hidrológicos, não redundante, que explique a 
variabilidade observada selecionaram-se os parâmetros 
que possuem a maior correlação com cada componente 
principal para cada uma das componentes principais.  
A Tabela 4 indica os cinco parâmetros com maior 
correlação com a CP I, CP II e CP III e os quatro 
parâmetros com maior correlação com a CP IV. 
Excluíram-se da tabela os parâmetros com coeficientes 
inferiores a 6%. 
A Tabela 5 identifica os parâmetros mais relevantes para 
cada componente do regime hidrológico. Uma vez que as 
componentes principais são por definição ortogonais 
entre si, para cada componente do regime hidrológico, 
selecionaram-se os parâmetros que possuem a maior 
correlação com cada componente principal. As 
repetições indicam parâmetros que se situam no topo da 
hierarquia de correlação de várias componentes 
principais. 
A partir da Tabela 4 e 5 é possível propor um conjunto de 
parâmetros adequado para caracterizar o regime 
hidrológico dos rios portugueses. A seleção realizada  

 
 
Tabela 4 - Parâmetros hidrológicos (por ordem decrescente) com maior correlação com cada CP. j – janeiro, f – fevereiro, m – março, a 
–abril, ma- maio, ju – junho, jul – julho, ag – agosto, s – setembro, n – novembro, o – outubro e d – dezembro. 
 

Tipologia dos rios Total 
Norte Sul   
PC I 

  V2_h D18 D18 
V2 S17o D19n 

V2_m D19o S17jul 
M8 D19n D19jul 

M1_h S17n D19ju 
PC II 

  D19ag M6- M1_h- 
D19s M7- M1- 

D19jul M5- M8- 
D19o V2_h- V2- 
M14- V2- - 
PC III 

  D12 S17m S17m- 
S17n S17f S17a- 

F6 S17a S17f- 
V10 D19m S17ma- 

- S17ma - 
PC IV 

  D19j- S11m S11n 
D19f- S11n- S11o 

D19m- S11a S11ju 
- V10- S11ma 

 
Nota: O sinal (-) indica que o parâmetro se localiza na parte negativa do eixo da CP. Os parâmetros a negrito representam os 
parâmetros recomendados. 
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 incluiu os parâmetros que apresentam maior correlação 
com cada componente principal, que apresentam maior 
independência entre si e que caracterizam as diferentes 
componentes hidrológicas com significado ambiental. 
São os parâmetros M1 e M13 para a componente da 
magnitude, os parâmetros F6 e F7 para a frequência, os 
parâmetros V2 e V10 para a taxa de alteração, os 
parâmetros S11d e o S17o para a sazonalidade e os 
parâmetros D12 e D18 para a componente da duração. 
Este conjunto de parâmetros pode aplicar-se aos rios do 
Norte e do Sul, embora a ordenação dos parâmetros não 
seja idêntica em ambos os tipos de rio (negrito). A opção 
de selecionar mais quatro parâmetros conduziria aos 
parâmetros M1_h para a componente magnitude, V2_h 
para a componente taxa de alteração, S17n para a 
componente sazonalidade e D19n para a componente 
duração. 
A Figura 6 apresenta os resultados de uma nova ACP com 
uma matriz de correlação com os 10 parâmetros 
selecionados, verificando-se que os parâmetros 
representam adequadamente todo o espaço ordenado 
ocupado pelos 66 parâmetros hidrológicos. Por 
representarem as principais características do regime 
hidrológico, estes 10 (ou 14) parâmetros podem ser a 
base para Indicadores de Alteração Hidrológica (IAH). 
Estes indicadores são definidos pela razão dos valores 
que assumem em séries de caudal médio diário em 
regime natural e em regime modificado. 
Esta proposta deverá ser testada posteriormente uma 
vez que a procura por um conjunto reduzido e não 
redundante de indicadores, apenas com base em 
informação hidrológica, pode ignorar aspetos relevantes 
do ponto de vista biológico. Diferentes espécies podem 
reagir de forma diferente a alterações aparentemente 
semelhantes do regime hidrológico. Dito de outra forma, 
a redundância entre parâmetros hidrológicos pode não 
refletir-se em redundância na análise dos aspetos 
biológicos. 

Figura 6 - ACP de 36 EH (a preto) por 10 parâmetros 
hidrológicos relevantes não redundantes (a vermelho). 

3.3. Classificação hidrológica de rios  

Na Figura 5 identificam-se a cor preta os valores da CPI e 
CPII para cada estação. Verifica-se que uma maior 
variabilidade de valores no eixo da CPI, com valores 
positivos representativos das estações da região Sul e os 
valores negativos representativos das estações da região 
Norte. Uma estação destaca-se das restantes. É a EH 
Cabeção (25). 
A Figura 7 apresenta o dendrograma resultante da análise 
de clusters da matriz de covariância de 66 parâmetros e 
36 estações hidrométricas. Adotou-se um método de 
aglomeração por distância ao vizinho mais distante 
(complete linkage), utilizando a distância euclidiana como 
medidas de distância. A classificação dos rios obtida é 
genericamente concordante com a tipologia de rios 
resultante da aplicação do Sistema B do artigo 5º da 
Diretiva-Quadro-Água (INAG I.P., 2008) e com as regiões  
 

 
 
 
Tabela 5 - Parâmetros hidrológicos de cada componente do regime hidrológico com maior correlação com cada CP. 

Componente do 
regime Tipologia do rio Todos os rios 

 Norte Sul  
Magnitude M8, M14, M7, M13 M1_s, M6, M14, M7 M13, M1_h, M13, M14 

Frequência F6, F7, F6, F6 F6, F6, F7, F6 F7, F7, F7, F6 

Taxa de alteração V2_h,V4_90, V10, V16 V2_s, V2_h,V4_90, V10 V10, V2, V15, V4_90 

Sazonalidade S17f, S17o, S17n, S3smax S17o, S3smax,S17m, S11m S17jul, S11d, S17m, S11n 

Duração D18, D19ag, D12, D19ag D18, D19ag, D19m, D19jul D18, D19m, D19m, D12 
Nota: Os parâmetros a negrito representam os parâmetros recomendados.  

 
 
 
 



 

16 Seleção de parâmetros hidrológicos para avaliação da alteração do regime de escoamento... 

hidrologicamente homogéneas identificadas em estudos 
anteriores (Alves et al., 2002; Matias, 2002; Alves e 
Bernardo, 2003). Os rios do Sul (EH24 a EH36) situam-se 
sobretudo nos extremos do dendrograma e os rios do 
Norte (EH1 a EH23) na parte central.  
As estações do Sul, situadas nos extremos do 
dendrograma, apresentam uma menor similaridade entre 
si, medida pela distância indicada no eixo vertical. Este 
facto é provavelmente devido à maior variabilidade 
hidrológica interanual e intra-anual que ocorre no 
conjunto das estações classificadas como do Sul, uma 
área que abrange as bacias do Tejo, Sado, Guadiana, Mira 
e ribeiras no Algarve. As estações do Norte, colocadas no 
centro do dendrograma, apresentam uma maior 
semelhança entre si, uma área que abrange as bacias do 
Cávado, Douro, Vouga e Mondego. Entre estas estações 
encontram-se três exceções que são a EH30 (Entradas), 
a EH36 (Vidigal) e a EH24 (Agroal).  
Na Figura 7 destacam-se cinco clusters. O primeiro 
cluster inclui uma única estação, EH25 (Cabeção); o 
segundo inclui a EH21 (Almaça), EH27 (Pavia), EH20 
(Ponte Requeixo) e EH 28 (Ponte Coruche); o terceiro 
inclui a EH26 (Monforte) e EH29 (Amieira); o quarto inclui 
a EH19 (Ponte Águeda), EH22 (Caldas São Gemil), EH31 
(Monte da Ponte), EH33 (São Domingos), EH23 (Ponte 
Santa Clara Dão), EH32 (Monte dos Fortes), EH34 (Vale 
da Ursa) e EH35 (Monte dos Pachecos) e o quinto inclui a 
EH3 (Cabriz), EH2 (Boticas), EH17 (Vale Trevo), EH10 
(Ponte Figueira), EH8 (Vale Giestoso), EH16 (Santa Marta 
do Alvão), EH6 (Fragas da Torre), EH1 (Covas), EH13 
(Ponte Remondes), EH14 (Quinta das Laranjeiras), EH5 
(Castro Daire), EH7 (Cunhas), EH9 (Murça), EH11 (Ponte 
Pinelo), EH12 (Gimonde), EH18 (Vinhais), EH4 
(Castanheiro) e EH15 (Rebordelo).  
Verifica-se que os primeiros quatro clusters agrupam 
estações que situam-se em rios classificados como do 
tipo Sul, com exceção das EH19 (Ponte Águeda), EH22 
(Caldas São Gemil), EH23 (Ponte Santa Clara Dão), EH 21 

(Almaça) e EH20 (Ponte Requeixo),estações do centro do 
País, das bacias hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e 
Tejo, sugerindo que é talvez possível identificar uma 
terceira região. O quinto cluster agrupa estações que 
situam-se em rios classificados como do tipo Norte, com 
exceção das EH30 (Entradas), EH36 (Vidigal) e EH24 
(Agroal), estações das bacias hidrográficas do rio 
Guadiana, Ribeiras do Algarve e do rio Tejo, sugerindo 
também, que é talvez possível identificar uma quarta 
região. O número reduzido de estações hidrométricas 
com registos hidrológicos adequados impede, por agora, 
a sua distribuição por quatro regiões, sendo preferível 
manter apenas duas. 

3.4. Avaliação de alteração hidrológica 

A Figura 8 apresenta o gráfico radar resultante do cálculo 
dos dez parâmetros hidrológicos selecionados com maior 
significado ambiental (M1, M13, V2, V10, S11d, S17o, D12 e 
D18) para o rio Homem (EH Covas). O grau de alteração 
do regime pode ser avaliado pela diferença entre os 
polígonos relativos à alteração hidrológica (magenta) 
relativamente à condição de referência (azul). 
No que diz respeito ao rio Homem, o IAH que apresenta 
maior grau de alteração hidrológica é o número de dias 
consecutivos no ano em que o caudal estival não é 
excedido (D18) com valor de 0.36, que descreve as 
características da componente da duração, e que em 
termos biológicos influencia a resiliência das espécies e o 
IAH que apresenta menor alteração hidrológica é o 
caudal de limpeza (M13) com valor de 0.87, que descreve 
as características da componente da magnitude, e que 
influencia em termos biológicos a área de habitat 
disponível (Figura 8). A alteração do estado hidrológico 
do troço do rio Homem é classificada como Bom, dado 
que o IAG apresenta um valor de 0.58, correspondendo a 
uma ligeira alteração hidrológica de nível II. 
 

 

 
 
Figura 7 - Dendrograma representativo dos tipos de rios das 36 EH em regime natural de Portugal Continental (a vermelho a região 
Sul e a preto a região Norte). 
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Figura 8 – Alteração do estado hidrológico para cada IHA do rio 
Homem (azul regime natural e magenta regime modifcado 
estacionário). 

Este estudo identificou um conjunto de parâmetros 
hidrológicos que podem ser utilizados para avaliar e 
quantificar de forma adequada as alterações hidrológicas 
no regime de escoamento em resultado da construção de 
barragens ou de alterações climáticas. Este conjunto 
resultou de uma análise abrangente da correlação entre 
os parâmetros hidrológicos propostos na literatura para 
rios mediterrâneos, nomeadamente Portugal 
Continental.  
Através de uma análise estatística das séries de caudal 
médio diário foi possível reduzir um conjunto de 66 
parâmetros a 10 ou 14 parâmetros que caracterizam os 
padrões dominantes de variabilidade hidrológica. Esta 
seleção apenas baseada em informação hidrológica 
ignora os aspetos biológicos que podem ser relevantes na 
análise das condições de habitat de espécies piscícolas e 
de vegetação ripícola. No entanto, a utilização deste 
conjunto reduzido de dados pode revelar-se útil em 
estudos que procurem relacionar o regime hidrológico 
com aspetos biológicos e que exijam uma utilização 
intensiva de dados.  
Para cada uma das componentes do regime hidrológico 
com relevância ambiental, nomeadamente a magnitude, 
a taxa de alteração, a duração e a sazonalidade de 
caudais como as principais componentes do regime 
hidrológico, propuseram-se um ou dois parâmetros 
identificados na Tabela 4. A utilização desta tabela 
concede ao investigador flexibilidade na escolha dos 
parâmetros relevantes para descrever as características 
do regime hidrológico e a sua interligação à qualidade do 
ecossistema fluvial, garantindo que as principais 
características do regime hidrológico são adequadamente 
consideradas. 
Estes Indicadores de Alteração Hidrológica permitem 
avaliar de forma empírica e expedita o grau de alteração 
do regime hidrológico resultante da construção de 
barragens ou de alterações climáticas, e ainda definir as 
condições mínimas que permitem assegurar o bom 
estado ecológico do ecossistema fluvial. 
Os resultados do estudo também confirmaram os 
principais tipos de rios e as regiões hidrologicamente 
homogéneas propostos em estudos anteriores, 
concretamente rios do Norte e rios do Sul. O número 
reduzido de estações hidrométricas com registos 
hidrológicos adequados impede, por agora, a 
dessegregação destes dois grandes grupos. 
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RESUMO: Os regimes de caudais ecológicos são libertados a jusante de barragens com o intuito de mitigar os impactos impostos 
por estas infraestruturas nos rios. Na Europa, as quantidades de água necessárias ao restauro dos ecossistemas fluviais interferidos 
por barragens têm recebido uma atenção crescente, sobretudo através do instituído na Directiva-Quadro da Água, que visa, entre 
outros aspetos, recuperar o estado dos ecossistemas degradados por efeito da regularização de caudais. O estabelecimento de 
caudais ecológicos implica a assunção de compromissos com os utilizadores da água armazenada nas albufeiras, sendo importante 
que as necessidades de água dos ecossistemas sejam definidas através do melhor conhecimento disponível. Até à data, têm sido 
aplicadas na Península Ibérica diversas metodologias para a sua definição, desde a utilização de registos hidrológicos até 
modelações eco-hidráulicas, mas não existe nenhuma aceite sem reservas. O presente artigo descreve uma metodologia integrada 
para estabelecimento de regimes de caudais ecológicos em rios Ibéricos, que compreende sete passos sequenciais, sendo descrita 
a sua aplicação preliminar a casos de estudo. 

Palavras-chave: caudais de manutenção ecológica, DQA, Península Ibérica, qualidade ecológica, restauro ambiental. 

ABSTRACT: Environmental flow regimes are implemented to mitigate the ecological impacts of dams on rivers. In Europe, the water 
requirements for restoring river ecosystems are receiving increasing attention, namely within the Water Framework Directive, which aims 
to restore the status of ecosystems impacted by flow regulation. Since the implementation of environmental flows necessarily entails 
trade-offs with other potential water uses, it is important that the water requirements of a river ecosystem are defined using best-
available scientific knowledge. To date, several methodologies have been used to formulate environmental flow requirements in  the 
Iberian Peninsula, ranging from simple use of hydrological records to eco-hydraulic modelling procedures, but no methodology has been 
accepted without reservations. This paper describes an integrated methodology for establishing environmental flow regimes in Iberian 
rivers – comprising seven sequential steps –, and presents the results of preliminary application to case-studies. 

Keywords: environmental flow regimes, WFD, Iberian Peninsula, ecological quality, environmental restoration.  
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A regularização dos caudais fluviais que o homem tem 
promovido através da construção de barragens é um 
fenómeno global que gera muitos benefícios sociais, 
sobretudo ao nível do regadio, do abastecimento urbano 
e da geração de energia hidroelétrica, mas também tem 
originado impactes ambientais e perdas nos serviços dos 
ecossistemas aquáticos (García de Jalón et al., 1992).   
Um dos principais impactes associados à presença de 
barragens resulta da alteração dos caudais naturais 
imposta nos segmentos lóticos situados a jusante destas 
infraestruturas – troços fortemente modificados (TFM) 
sensu Directiva-Quadro da Água (DQA) –, que transforma 
significativamente o habitat fluvial, as comunidades 
biológicas e o funcionamento dos ecossistemas 
aquáticos.  
A libertação de caudais de manutenção ecológica é a 
principal acção implementada pelo homem para mitigar 
esse impacte, correspondendo, de forma genérica, ao 
regime de caudais libertado a jusante da barragem para 
assegurar a manutenção da estrutura e funcionamento 
dos ecossistemas fluviais, ou seja, e de acordo com a 
DQA, um bom Estado (ou Potencial) Ecológico.  
Na Europa, as necessidades de água dos ecossistemas 
fluviais têm recebido uma atenção crescente no 
planeamento de recursos hídricos, nomeadamente por 
imposição da DQA, que proporciona mecanismos gerais 
para recuperar as massas de água degradadas, incluindo a 
libertação de caudais de manutenção ecológica (e.g., Hirji 
e Davis, 2009). 
Apesar de se encontrarem descritas a nível mundial mais 
de 200 metodologias para o estabelecimento de regimes 
de caudais ecológicos, a sua utilização em rios de 
características mediterrânicas continua a suscitar 
controvérsia pelos resultados, muitas vezes 
contraditórios, que geram (Jowett, 1997). Não existe até à 
data um método que reúna, em simultâneo, condições 
desejáveis de precisão, exequibilidade, adaptabilidade e 
eficácia.  
Acresce que na aplicação de metodologias que 
incorporam dados biológicos de vários taxa, os 
resultados obtidos demonstram não ser possível 
satisfazer permanentemente todas as espécies e estágios 
de vida. Assim, no final, uma decisão pragmática tem de 
ser tomada relativamente aos caudais ecológicos a 
libertar mensalmente. 

Em virtude da complexidade inerente às respostas dos 
ecossistemas aquáticos face a regimes com escoamentos 
muito variáveis, o processo de determinação destes 
caudais deve ser considerado como um processo 
iterativo. Assim, cada projeto de restauro fluvial deve 
corresponder a uma experiência ecológica que requer 
uma posterior monitorização cuidada, permitindo refinar 
ao longo do tempo as recomendações iniciais de caudais 
ambientais (Richter et al., 2006). 
O presente estudo foca-se na Península Ibérica, que, 
como outras zonas de clima mediterrânico, possui uma 
história milenar de ocupação humana e, 
consequentemente, de utilização de recursos hídricos. 
Após uma breve descrição dos principais métodos 
aplicados na Península Ibérica para determinação de 
caudais de manutenção ecológica, apresenta-se uma 
metodologia adaptativa e interdisciplinar para 
estabelecimento de regimes de caudais ecológicos.  
Reconhecendo a existência de limitações em todos as 
metodologias de determinação de caudais de 
manutenção ecológica, a Metodologia Integrada de apoio 
à decisão, designada de AQUALOGUS-eFLOW, que aqui 
é descrita possibilita a concertação dos resultados 
obtidos pelas metodologias frequentemente utilizadas, 
de modo a adequar os valores de caudal necessários às 
necessidades ecológicas das espécies chave presentes, 
bem como às condições hidromorfológicas dos troços 
fluviais em causa.  

O escoamento superficial apresenta na Península Ibérica 
uma grande variação temporal. A maior parte do 
escoamento (até 95%) concentra-se num semestre 
húmido (Outubro a Março) e a variação interanual do 
escoamento pode alcançar razões de 100 para 1 (Daveau, 
1977). Estas condições hidrológicas extremas, que 
incluem grandes cheias e secas, promovem um grande 
dinamismo temporal nos ecossistemas aquáticos.      
Desde a década de oitenta do século XX que têm sido 
aplicadas diversas metodologias para estabelecer 
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regimes de caudais ecológicos na Península Ibérica, 
incluindo métodos hidrológicos, hidráulicos e  
eco-hidráulicos.   
Os métodos hidrológicos são os de aplicação mais 
simples, consistindo na análise de séries temporais de 
dados hidrológicos. Estes métodos foram os primeiros a 
ser aplicados, sendo definidos, no início, como uma 
percentagem fixa do caudal modular (geralmente 3 a 
5%), sem qualquer justificação ecológica. Estes regimes 
foram inicialmente estabelecidos numa base anual, 
embora em fases sequentes tenham sido determinados 
com base sazonal ou mensal, numa tentativa de 
mimetizar as variações temporais do caudal natural. 
Alguns métodos hidrológicos foram desenvolvidos 
especificamente para a Península Ibérica, incluindo o 
Método do Caudal Base (Palau, 1994; Palau e Alcazár, 
1996) e o método proposto em Alves e Bernardo (2002), 
que tem sido frequentemente utilizado pela Autoridade 
Nacional da Água (Agência Portuguesa do Ambiente, 
APA). 
O Método do Caudal Base disponibiliza um regime de 
caudais ecológicos assente num indicador hidrológico 
chave, o caudal base (Qb), que corresponde ao caudal 
circulante mínimo, em determinado momento numa 
determinada linha de água. O seu cálculo é baseado em 
análises estatísticas de irregularidades da série 
hidrológica dos caudais médios diários (Palau e Alcázar, 
1996).  
O método proposto em Alves e Bernardo (2002)  
baseia-se na libertação de distintos percentis das curvas 
de duração de caudais mensais em diferentes períodos 
do ano. Esses períodos foram considerados como 
apresentando características ecológicas específicas, 
abrangendo o período de migração dos peixes, a sua 
reprodução, e a estação seca de verão. Além disso, o 
método apresenta percentis específicos para cada uma 
das três regiões hídricas que foram definidas. 
Os métodos hidráulicos são baseados na variação de 
parâmetros como a profundidade e o perímetro 
molhado, comummente medidos em secções 
transversais, em função do caudal. Estes parâmetros 
hidráulicos são utilizados como substitutos de fatores 
limitantes de habitat conhecidos, ou que se assumem 
como factores limitativos para a sobrevivência das 
comunidades bióticas. Os caudais de manutenção 
ecológica são determinados a partir de gráficos desses 
parâmetros em função do caudal, usualmente com base 
na identificação dos pontos de inflexão onde ocorrem 
reduções significativas de habitat relativamente ao caudal 
circulante ou reduções acentuadas da taxa de variação 
dos mesmos. O método do Perímetro Molhado continua 
a ser o método hidráulico de mais ampla aplicação na 
Península Ibérica.  
Portela (2006) apresentou um método baseado 
simultaneamente em critérios hidrológicos e hidráulicos, 
visando a definição de caudais ecológicos para a região 
Sul de Portugal. O critério hidrológico explica a escassez 
de água pela irregularidade temporal do regime 
hidrológico natural, enquanto o critério hidráulico se 
baseia na geometria das secções transversais do rio ou de 
trechos fluviais. 

Bernardo e Alves (1999) também propuseram uma 
metodologia para a avaliação destes caudais em rios 
ibéricos, que considera as condições de caudal reduzido 
no Verão como a principal condicionante ambiental, e 
que inclui as quatro seguintes etapas: a) caracterização 
das comunidades ictiofaunísticas no rio em estudo; b) 
análise de fotografias aéreas, de vários anos hidrológicos, 
para identificar pegos persistentes; c) utilização de um 
modelo de precipitação-escoamento para analisar o 
regime hidrológico durante os anos referentes às 
fotografias aéreas; e d) estabelecimento de um regime de 
caudais ecológicos que assegure a persistência dos pegos 
com condições adequadas para a sobrevivência da 
comunidade ictiofaunística.  
Nos últimos anos tem vindo a ser disseminada a nível 
global, e também na Península Ibérica, a metodologia 
IFIM – Incremental Flow Instream Methodology – (Bovee, 
1982), que corresponde ao método eco-hidráulico de 
maior difusão mundial. Esta metodologia baseia-se no 
princípio de que a distribuição dos elementos biológicos 
(usualmente peixes) de um dado sistema fluvial é 
determinada, entre outros fatores, pelas características 
hidráulicas, estruturais e morfológicas dos cursos de água, 
sendo que cada organismo tende a selecionar as 
condições habitacionais que lhe são mais adequadas. Os 
resultados obtidos, na forma de curvas de 
uso/preferência de habitat para determinada espécies 
e/ou estágio do ciclo de vida, são utilizadas para 
estabelecer o regime de caudais ecológicos. Para o efeito, 
são utilizados diversos programas de simulação de 
habitat (e.g. PHABSIM e River2D). 
Os regimes de caudais ecológicos obtidos com os 
métodos anteriormente descritos apresentam, muitas 
vezes, resultados contraditórios. Por exemplo, o método 
do Caudal Base propõe regimes ecológicos com caudal 
nulo para os rios do Sul da Península Ibérica, enquanto o 
método de Alves e Bernardo (2002), em algumas 
situações, propõe valores muito elevados (e.g. Portela, 
2007). Por outro lado, os métodos mais complexos (e.g. 
eco-hidráulicos) podem requerer prazos temporais e 
recursos financeiros muito consideráveis, enquanto os 
métodos mais expeditos têm sido criticados pela 
reduzida fiabilidade. 

A fim de superar as limitações identificadas, foi 
desenvolvido uma metodologia integrada inspirada nas 
abordagens "holísticas" (e.g., Tharme, 2003, Arthington 
et al., 2004), que compreende os sete passos sequenciais 
que se descrevem na figura 1. 
O primeiro passo corresponde à definição da área de 
estudo e à recolha de informação sobre a mesma, 
incluindo dados topográficos, hidrológicos e informações 
de cariz ecológico sensu DQA (i.e. dados bióticos, 
hidromorfológicos e físico-químicos). 
A área de estudo é limitada a montante pelo local da 
barragem. Se existir uma grande barragem (>15 m) sem 
dispositivo de passagem para peixes a jusante da  
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infraestrutura em estudo, então este será o limite do 
sector a jusante; caso não exista nenhuma barragem, a 
área de estudo será limitada por uma zona de transição 
ecológica, como a confluência de um afluente de grande 
dimensão ou o limite de montante de uma zona 
estuarina. 
 

 
Figura 1 - Esquema geral do Procedimento Integrado para 
determinação de regimes de caudais ecológicos.  

 
Deve ser dada particular atenção à análise do regime 
hidrológico, incluindo o regime natural e o alterado pela 
presença da barragem. Para caracterizar o regime 
hidrológico natural, séries temporais de caudais são 
obtidas a partir dos dados hidrométricos disponíveis, ou 
estimadas através de relações entre a precipitação e o 
escoamento (e.g., Portela e Quintela, 2005), enquanto os 
dados do regime alterado são obtidos com base nos 
dados de exploração da barragem (existentes ou 
simulados no caso das barragens em fase de projecto). A 
partir dos dados de caudal, vários indicadores 
hidrológicos são calculados para caracterizar o regime de 
escoamento, tais como os caudais médios diários e os 
escoamentos médios mensais. 
O segundo passo considera a seleção e consequente 
amostragem ecológica de trechos fluviais 
representativos, situados a jusante da barragem. O 
número de trechos de amostragem variará com a 
extensão da área fluvial em estudo e com a diversidade 
hidromorfológica do segmento lótico. De acordo com a 
DQA, a monitorização deverá incluir elementos bióticos, 
hidromorfológicos e físico-químicos de suporte. O 
Estado/Potencial de cada troço de amostragem será 
determinado com recurso às ferramentas normativas de 
classificação, desenvolvidas no âmbito da aplicação da 
DQA a Portugal (INAG, 2009). Esta determinação revela 
o grau de desvio das características ecológicas 
relativamente a condições pristinas, isto é, a troços 
fluviais onde a influência antrópica é nula ou muito pouco 
expressiva.  
O terceiro passo está intimamente relacionado com o 
anterior, consistindo no estabelecimento de objetivos 
ambientais. Esta componente também é baseada na 
DQA e varia de acordo com a sensibilidade ecológica da 
área em estudo. De acordo com a DQA, o objetivo 
ambiental a alcançar na massa de água será o Bom 

Estado (desvio relativamente pequeno face às condições 
de referência); contudo, os troços localizados 
imediatamente a jusante de barragens podem ser 
classificados como Troços Fortemente Modificados, 
desde que seja técnica e economicamente inviável 
reverter as alterações antrópicas para que se atinga o 
Bom Estado. Nessas situações, o Bom Potencial 
Ecológico torna-se o objetivo ambiental a atingir. 
O quarto passo integra a formulação de regimes de 
caudais de manutenção ecológica através de diferentes 
metodologias. Considera-se que pelo menos um método 
hidráulico deve ser utilizado, em conjunto com uma ou 
mais metodologias, que podem incorporar métodos de 
simulação de habitat. O número de métodos utilizados 
dependerá da informação existente, podendo ser 
adequado ao tempo e orçamento disponíveis. Os 
resultados das metodologias aplicadas devem ser 
sumarizados para diferentes secções transversais, 
incorporando informação sobre os caudais gerados por 
cada um dos métodos aplicados (valores máximos, 
médios e mínimos). Devem também ser gerados para as 
mesmas secções fluviais indicadores do caudal natural 
(e.g. caudal médio diário e caudais médios mensais). Com 
este propósito, é calibrado e aplicado um modelo 
numérico para determinar, em cada secção transversal, 
os níveis de água (e as velocidades de escoamento) 
associados a cada um dos valores de caudal, ecológico e 
natural, determinados. Para os métodos que geram 
estimativas pontuais de caudal (e.g. perímetro molhado), 
o regime mensal de caudal ecológico é estabelecido a 
partir das necessidades de caudal determinadas para o 
mês ecologicamente mais crítico (geralmente o Verão), 
que são posteriormente transpostas na proporção do 
regime natural para os restantes meses/épocas do ano 
(Garcia de Jalón, 2003). 
O quinto passo corresponde à ponderação in situ dos 
diferentes regimes de caudais determinados por uma 
equipa multidisciplinar de peritos, que, desejavelmente, 
incluirá especialistas em hidrologia, geomorfologia, 
macrófitos, macroinvertebrados bentónicos e 
associações piscícolas. Para implementar o processo, 
cada secção transversal, e trecho fluvial circundante, são 
avaliados em pormenor durante uma visita de campo, 
sendo observadas as zonas inundadas e os níveis 
originados com os caudais obtidos através dos diferentes 
métodos de determinação de caudais de manutenção 
ecológica utilizados. Antecedendo a visita de campo e 
para facilitar a perceção visual dos diferentes níveis de 
água a contrastar, são preparadas réguas graduadas para 
cada secção transversal, onde se identificam as alturas de 
escoamento da água associadas aos diferentes valores de 
caudal (Figura 2). As alturas de escoamento 
correspondentes aos valores de caudal mensal, 
determinados por cada método (geralmente os valores 
máximo, médio e mínimo), bem como as associadas a 
indicadores relevantes do escoamento em regime natural 
(e.g. caudal modular e caudais médios mensais) são 
representadas nas réguas através de cores diferentes. 
Valores diferentes dentro de cada método são 
representados com tons diferentes, dentro da mesma 
cor. Para a visita de campo são ainda preparados 
diagramas das várias secções transversais, incluindo não 



Recursos Hídricos /// Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos /// Volume 35# 02 

23 Metodologia integrada para determinação de regimes de caudais ecológicos aplicada em rios ibéricos - AQUALOGUS-eFLOW 

só as profundidades, mas também as velocidades de 
escoamento associadas a cada um dos caudais.   
Durante a visita de campo são também efetuadas 
considerações sobre alturas e velocidades de 
escoamento relativas a caudais de limpeza, para posterior 
análise em gabinete. 
Numa fase posterior, cada perito elabora um relatório 
independente e propõe, de forma sustentada, um regime 
de caudais ecológicos de base mensal, ponderando os 
resultados dos diferentes métodos aplicados, o regime 
natural de caudal, as observações de campo e os 
requisitos específicos da componente relativamente à 
qual se pronuncia. 
Refere-se que, para além dos peritos e da entidade 
responsável pela exploração da infraestrutura, é 
desejável que outras instituições interessadas (e.g. APA, 
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas) 
possam acompanhar as visitas de campo, como 
observadores, de modo a melhor poderem avaliar a 
proposta final de regime de caudais de manutenção 
ecológica. 

O sexto passo corresponde à proposta do regime de 
caudais de manutenção ecológica, numa base mensal, 
que será efetuada com base nos objetivos ambientais 
estabelecidos e nas avaliações dos peritos. Se estas 
avaliações divergirem, o coordenador da equipa técnica 
deverá apresentar uma proposta conciliatória que atenda, 
ponderadamente, aos antagonismos existentes. 
O regime proposto, de base mensal e que contempla 
anos médios, secos e húmidos, e, quando necessário, a 
libertação de caudais de limpeza, é submetido a uma 
consulta prévia das partes interessadas antes da 
apresentação da proposta final e consequente 
implementação no terreno. 
O sétimo passo integra os trabalhos de monitorização, 
necessários para avaliar a capacidade do regime proposto 
em garantir os objetivos ambientais estabelecidos. Após 
um período inicial de monitorização e caso os objetivos 
não sejam alcançados, o regime de caudais de 
manutenção ecológica será revisto pelos peritos e uma 
nova proposta deverá ser formulada, após consulta 
prévia aos interessados, permitindo que o procedimento 
proposto se adapte aos resultados da monitorização. 
 

 
 
 

 
Figura 2 - Exemplo esquemático de uma secção transversal e de uma régua graduada com diferentes níveis marcados, utilizadas nas 
visitas de campo.  
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A metodologia AQUALOGUS-eFLOW tem sido aplicada 
em rios portugueses desde 2008 (Figura 3), em estudos 
com diferentes prazos temporais. A metodologia foi 
aplicada em diversos contextos espaciais, hidrológicos e 
ecológicos (Quadro 1), pelo que os métodos selecionados 
para determinação de caudais ecológicos variaram entre 
estudos. Em todos os casos, os especialistas foram 
capazes de alcançar consenso sobre os caudais de 
manutenção ecológica, incorporando os resultados dos 
diferentes métodos. 
Os regimes caudais de manutenção ecológica propostos 
apresentaram uma base mensal, sendo também 
apresentadas propostas diferenciadas especificamente 
para anos secos e húmidos. Adicionalmente, foram 
propostos caudais de limpeza, indispensáveis para 
assegurar a manutenção da estrutura dos leitos, através 
da remoção dos sedimentos e dos macrófitos em 
excesso. Estes caudais de limpeza são também 
considerados importantes para reduzir a abundância de 
espécies ictiofaunísticas exóticas, de forma a restringir a 

sua capacidade de dispersão, visto a sua preferência 
ecológica versar maioritariamente as zonas lóticas com 
baixa corrente (e.g. Godinho et al., 2000). 
Nos rios temporários do sul da Península Ibérica 
estudados, onde novas barragens foram ou estão a ser 
construídas, os regimes de caudais ambientais propostos 
começaram a ser implementados, e os seus impactes 
sobre os ecossistemas dulçaquícolas estão a ser 
monitorizados. Acresce que a área territorial onde estas 
barragens se localizam está a sofrer, em simultâneo, um 
incremento da exploração agrícola resultante do 
desenvolvimento do regadio (Godinho et al., 2014, em 
impressão), o que poderá limitar a eficácia do regime de 
caudais de manutenção ecológica para alcançar um bom 
Estado/Potencial Ecológico. 
Nos rios de regime permanente do Norte do território 
continental analisados, estão a ser instalados nas 
barragens existentes dispositivos para libertação do 
regime de caudais ecológicos, que possibilitem a 
libertação dos regimes de caudais ecológicos propostos. 
Numa fase posterior estes regimes serão alvo de 
monitorização, avaliação e, se necessário, adaptação. 
 

 
 

 
 
Figura 3 - Localização dos rios estudados em Portugal para o estabelecimento de regimes de caudais ecológicos através do 
procedimento descrito. 
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Quadro 1 - Características gerais de algumas aplicações específicas do AQUALOGUS-eFLOW em rios portugueses. 
 

Contexto Geral 

Objetivos 
Recuperação do ecossistema fluvial a 

jusante de barragens hidroelétricas 
 (construídas entre 1951 e 1972) 

Conservar o ecossistema fluvial a jusante 
das barragens de rega projectadas 

Tempo disponível (meses) 10 <5 

Contexto espacial 

Bacia hidrográfica Cávado Guadiana 
Rios avaliados Cávado, Homem e Rabagão Amoreiras, Brenhas e São Pedro 

Bacia de drenagem das barragens (km2) 70-360 30-45 

Contexto hidrológico (condições naturais) 

Tipo de rio Permanente Temporário 
Caudal Médio Anual (hm3) 47.3 a 98.0 3.2 a 4.5 

Caudal Médio Diário (m3/s) 4.1 a 8.6 0.1 a 0.2 
Caudal Médio Mensal (m3/s) 0.4 (Agosto) a 19.1 (Janeiro) 0 (Agosto) a 0.6 (Dezembro) 

Contexto Ecológico 

Ictiocenoses 

 

Presença permanente de peixes, incluindo 
um taxon salmonídeos intolerante  

(truta-de-rio, Salmo trutta fario) 

Presença ocasional de peixes, durante os 
períodos de maior caudal. Comunidades 
piscícolas compostas principalmente por 

exemplares de pequeno porte e  taxa 
tolerante 

Vegetação ripária Abundante Variáveis, por vezes ausente 
Outras impactes antropogénicos, 

excluindo a regulação e caudal Nenhum Agricultura 

Procedimento Metodológico 

Objectivos ambientais Bom Potencial Ecológico 
(sensu DQA) 

Bom Estado Ecológico 
(sensu DQA) 

Métodos aplicados 
Caudal Base, Alves e Bernardo (2002), 

Perímetro Molhado, IFIM 

Caudal Base, Método Portela (2007), 
Alves e Bernardo (2002), Perímetro 

Molhado 

Participação de especialistas 
Hidrologia, hidromorfologia, macrófitos, 

macroinvertebrados bentónicos e 
ictiofauna 

Hidrologia, hidromorfologia, macrófitos e 
ictiofauna 

Resultados Gerais 

Caudais de manutenção ecológica 
propostos 

Alcançado por consenso, variando o 
escoamento anual proposto entre 5 a 13% 

do escoamento médio anual em 
condições naturais 

Alcançado por consenso, variando o 
escoamento anual proposto entre 12 a 
15% do escoamento médio anual em 

condições naturais 
Considerando valores de caudal mensais 
distintos, mimetizando a variabilidade do 

caudal natural de cada rio 
Sim Sim 

Considerando valores diferentes anos 
normais, secos e húmidos 

Sim Sim 

Considerando caudais de limpeza Em alguns casos1 Sim 

Considerações finais 

A liberação dos caudais de manutenção 
ecológica propostos requer a construção 
de dispositivos específicos nas barragens 

existentes 

Os resultados ecológicos a obter com o 
regime de caudais de manutenção 

ecológica proposto poderá ser limitado 
pela influência das atividades agrícolas 

intensivas 

                                                           
1 O estabelecimento de caudais de limpeza foi efetuado com base nos registos de exploração das barragens (e na quantidade de 
sedimentos finos que se encontravam depositados a jusante da barragem). Nos casos em que se verificou a descarga de caudais de 
cheia significativos com regularidade não foram fixados caudais de limpeza. Nos casos em que se verificou que o descarregador de 
cheias tinha um funcionamento pouco frequente, ou quando estes registos não estavam disponíveis, foram adotados caudais de 
limpeza. 
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A Metodologia AQUALOGUS-eFLOW apresentada 
contrasta pela aplicação simultânea de diferentes 
métodos de avaliação de caudais ecológicos, 
considerando adicionalmente caudais de limpeza e as 
condições do regime natural. A integração dos resultados 
dos diferentes métodos é realizada por uma equipa 
multidisciplinar de peritos, como é comum nas 
metodologias holísticas, mas ao contrário de muitos 
procedimentos que dependem apenas de interpretação 
em gabinete dos caudais ambientais considerados, a 
metodologia desenvolvida inclui a interpretação 
ecológica dos diferentes regimes de escoamento in situ, 
em sectores fluviais. 
A interpretação in situ é facilitada pela utilização de 
diagramas das secções transversais e de réguas 
graduadas, contendo, para cada um dos métodos 
aplicados, as alturas de escoamento correspondentes aos 
valores mínimo, médio e máximo dos caudais em 
equação. A visualização comparativa das alturas de 
escoamento resultantes dos diferentes métodos, bem 
como o conhecimento das velocidades associadas, foi 
considerado pelos peritos como particularmente útil na 
interpretação da dinâmica ecológica de cada uma das 
secções avaliadas, facilitando a obtenção de consensos 
quanto ao regime de caudais a propor. 
Outras vantagens associadas a esta Metodologia 
Integrada relacionam-se com a sua adaptabilidade, sendo 
possível ajustá-la às condicionantes ecológicas dos 
troços. Adicionalmente, os métodos de base a utilizar 
devem ser escolhidos considerando a sua aplicabilidade à 
bacia hidrográfica ou área territorial em apreço, 
facilitando a utilização desta abordagem em qualquer 
curso de água de pequena a média dimensão. 
Refere-se, por fim, que o presente método engloba os 
fundamentos da DQA, através da definição de objetivos 
ambientais e, adicionalmente, ao basear a avaliação da 
eficácia dos regimes implementados na monitorização 
ecológica e posterior adaptação, algo que tem faltado no 
estabelecimento de regimes de caudais de manutenção 
ecológicos a nível global. Em resultado das lacunas de 
conhecimento ainda existentes sobre o comportamento 
ecológico da maioria dos cursos de água para onde foram 
estabelecidos e implementados regimes de caudais, 
apenas a monitorização ecológica dos troços 
regularizados, e a sucessiva adaptação dos caudais 
libertados, permitirá alcançar os objetivos ambientais 
pretendidos.  
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RESUMO: A simulação matemática da operação de aproveitamentos hidráulicos permite avaliar o desempenho de políticas de 
operação e identificar aquelas que melhor asseguram o cumprimento dos objetivos do sistema.  
Este artigo aplica os modelos IRAS-2010 e AQUATOOL ao Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sorraia, que se situa na 
margem esquerda do rio Tejo e abrange uma área de 16000 ha. Os principais cursos de água afluentes ao sistema são as ribeiras 
de Sôr, Seda e Tera. O armazenamento de água é assegurado pelas albufeiras de Montargil e do Maranhão. 
Os modelos diferem na explicitação das regras de operação do sistema. O IRAS-2010 recorre a regras explícitas de alocação em 
função da disponibilidade de água, enquanto o AQUATOOL procura minimizar os desvios a objetivos pré-estabelecidos de 
fornecimento e de armazenamento.  
Os resultados dos volumes armazenados obtidos pelos dois modelos são semelhantes, mas excedem os valores observados 
provavelmente devido a erros na estimativa das afluências, das necessidades ou das perdas de água, ou ainda devido à adoção de 
regras de operação simplificadas. Os valores calculados para os diferentes indicadores de desempenho, nomeadamente fiabilidade, 
vulnerabilidade e resiliência, são também semelhantes. 

Palavras-chave: Aproveitamento hidroagrícola do Vale do Sorraia, AQUATOOL, Gestão de bacias hidrográficas, IRAS-2010, 
Políticas de operação de albufeiras, Planeamento de recursos hídricos. 
 
ABSTRACT: Mathematical models may be used to assess the operation of water resources systems and to determine the operation 
policies that best ensure the compatibility between water availability and the system objectives. 
This article applies models IRAS-2010 and AQUATOOL to the Sorraia Valley irrigation project. This project lies on the left bank of the 
Tagus River and covers an area of 16000 ha. The main inflows to the system are the Sôr, Seda and Tera rivers. Water storage i s 
provided by the Maranhão and Montargil dams. 
The models differ in the way the rules of operation are defined. IRAS-2010 uses explicit allocation rules depending on the availability of 
water, while AQUATOOL minimizes deviations from pre-established targets for delivery and storage. 
The results from both models for stored volumes are similar and close to the observed values. The differences are probably due to errors 
in the estimation of inflows, water needs or water losses, or to the adoption of simplified operation rules. The estimated va lues of 
performance indicators, such as reliability, vulnerability and resilience, are also similar. 

Keywords: Sorraia Valey irrigation project, AQUATOOL, river basins management, IRAS-2010, reservoir operation policies, water 
resources planning. 
.
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A simulação matemática da operação de sistemas de 
aproveitamentos hidráulicos permite o cálculo dos 
volumes de água que podem ser armazenados em 
albufeiras, transferidos por cursos de água ou canais de 
adução ou ainda atribuídos aos diversos usos de uma 
bacia hidrográfica. Com base nestes fluxos, é possível 
estimar um conjunto de indicadores de desempenho do 
sistema, tendo em conta as infraestruturas existentes, as 
disponibilidades e necessidades de água da bacia 
hidrográfica e as regras de operação do sistema. Ao 
simularem vários cenários e acompanharem a evolução 
do estado da bacia hidrográfica, os modelos são uma 
importante ferramenta de apoio à decisão, permitindo 
identificar as políticas de gestão que asseguram o 
cumprimento dos objetivos do sistema, nomeadamente 
a compatibilização das disponibilidades com as 
necessidades de água. Numa fase de projeto, os modelos 
permitem prever como diferentes configurações de 
infraestruturas e de regras de gestão reagem a condições 
adversas como secas, inundações, alterações climáticas 
ou outras alterações de longo prazo, e assim apoiar a 
análise custo-benefício subjacente ao dimensionamento 
do sistema. 
O papel dos modelos matemáticos como instrumentos 
de análise e exploração de diferentes alternativas de 
gestão tem tendência a ser reforçado em resultado do 
aumento da complexidade dos aproveitamentos 
hidráulicos, que cada vez mais servem objetivos distintos 
e frequentemente conflituantes, e das dificuldades em 
fazer aprovar novos empreendimentos que aumentam a 
pressão para gerir os aproveitamentos existentes de 
forma cada vez mais eficiente (Loucks, 1992; Oliveira e 
Loucks, 1996).  
São vários os modelos de simulação atualmente 
disponíveis no mercado, sendo de destacar o IRAS da 
Cornell University (Loucks et al., 1995), o AQUATOOL da 
Universidade Politécnica de Valência (Andreu et al., 1991), 
o WEAP do Stockholm Environment Institute  (Hansen, 
1994), o RIBASIM da DELTARES (Delft Hydraulics, 1991) e 
o MIKEBASIN da Danish Hydraulic Institute (Christensen, 
2004). Wurbs (2005) apresenta uma boa compilação 
dos modelos existentes.  
Este artigo descreve a aplicação dos dois primeiros 
modelos ao Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do 
Sorraia com o objetivo de identificar as suas semelhanças 
e realçar as suas diferenças. Existem exemplos da 
aplicação destes dois modelos em Portugal, como é o 
caso de Oliveira (1995) e Brandão e Rodrigues (2000), 
que aplicaram o IRAS ao sistema de Alqueva, e de 
Marques (2012) e Kenov et al. (2012), que aplicaram o 
AQUATOOL ao Aproveitamento Hidroagrícola do Vale 
do Sorraia. O AQUATOOL tem ainda a vantagem de ser 

utilizado de forma generalizada em Espanha, 
potenciando o estabelecimento de parcerias com 
instituições espanholas para uma gestão integrada das 
bacias partilhadas da Península Ibérica. 

2.1. Descrição geral  

Os modelos representam o aproveitamento hidráulico a 
simular por nós e arcos. Os nós representam as secções 
de entrada de água no sistema, as confluências e as 
derivações de cursos de água ou de canais artificiais, as 
albufeiras, os aquíferos e os pontos de consumo de água. 
Os arcos entre estes nós representam os fluxos de água 
através de cursos de água naturais ou de canais artificiais. 
Constituem entradas de água no sistema as séries de 
afluências geradas nas bacias hidrográficas a montante 
da região em estudo e são saídas de água os consumos 
efetivos de água, as descargas para jusante e as perdas 
por evaporação ou infiltração. Alguns modelos admitem 
a possibilidade de parte do consumo de água que não é 
efetivamente consumida ser devolvida ao sistema, assim 
como a infiltração contribuir para a recarga dos aquíferos.  
A maioria dos modelos assume um passo de cálculo fixo, 
por regra com uma duração entre um dia e um mês. O 
balanço hídrico em cada nó e arco é realizado 
sucessivamente para cada passo de cálculo, sendo 
calculados os volumes de água que fluem pelos nós e 
arcos e os volumes armazenados nos nós que possuem 
capacidade de armazenamento (i.e. albufeiras, lagos ou 
aquíferos).  
Do ponto de vista de cálculo, os modelos distinguem-se 
pelos processos que estão preparados para simular, pela 
forma como as políticas de operação podem ser 
explicitadas, pelo passo de cálculo utilizado e pelos 
métodos computacionais aplicados. Há vários modelos 
que não calculam a energia consumida ou produzida no 
sistema e são poucos os que simulam a qualidade da 
água em conjunto com a avaliação da capacidade de 
satisfação das necessidades de água. A simulação da 
qualidade de água, mesmo de forma simplificada, exige 
um conjunto acrescido de dados e a adoção de um passo 
de cálculo reduzido, o que torna difícil a sua inclusão 
neste tipo de modelos. 
No que diz respeito à forma de explicitação das regras de 
operação e aos métodos computacionais utilizados para 
realizar o balanço hídrico, há modelos de simulação pura 
que exigem a definição, por parte do utilizador, das regras 
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de operação do sistema na forma de condições do tipo 
“se... então”. A atribuição de água a um determinado uso 
é função da quantidade de água disponível num dado 
local (i.e. o volume afluente a um nó ou armazenado num 
nó com capacidade de armazenamento) e ainda do mês 
ou época do ano. Estes modelos podem ser classificados 
como supply driven, uma vez que o fluxo de cálculo para 
determinar os volumes a atribuir, num dado passo de 
cálculo, a cada nó ou arco desenvolve-se de montante 
para jusante aplicando sucessivamente as regras de 
operação definidas pelo utilizador que determinam o 
volume de água a atribuir com base no volume de água 
disponível. 
Outros modelos incluem módulos de otimização que 
procuram, em cada passo de cálculo, minimizar os 
desvios a determinados objetivos pré-estabelecidos de 
fornecimento de água ou de nível de armazenamento 
nas albufeiras ou aquíferos. Estes modelos podem ser 
classificados como demand driven, uma vez que 
procuram determinar a melhor forma de satisfazer as 
metas pré-definidas, sendo a atribuição de água 
diretamente determinada pela procura de água. 

2.2. AQUATOOL 

O AQUATOOL foi desenvolvido pela Universidade 
Politécnica de Valência (Andreu et al., 1991), tendo sido 
aplicado a várias bacias hidrográficas de Espanha. Trata-
se de um modelo com um passo de cálculo mensal que 
visa, sobretudo, avaliar a capacidade de satisfação das 
necessidades de água de um dado aproveitamento 
hidráulico. As necessidades de água podem variar de mês 
para mês, ao longo do ano, mas não de ano para ano, ao 
longo do período de simulação. O modelo permite a 
consideração das perdas de água por evaporação e 
infiltração, mas não estima o eventual consumo ou 
produção de energia no sistema, nem simula processos 
de qualidade de água. 
O AQUATOOL procura em cada mês minimizar a soma 
dos desvios a objetivos pré-estabelecidos de fluxo em 
cada arco ou nó ou de volume armazenado em cada nó 
com capacidade de armazenamento (albufeiras e 
aquíferos). Os objetivos de fluxo associados aos arcos 
podem resultar de obrigações de manutenção de valores 
de escoamento em cursos de água ou canais artificiais; os 
objetivos de fluxo associados a nós podem corresponder 
a necessidades de água a satisfazer; e os objetivos de 
volume armazenado a níveis máximos e mínimos de 
exploração em albufeiras e aquíferos. O utilizador pode 
atribuir pesos a cada um destes objetivos e assim definir 
prioridades, no caso de não ser possível cumprir a sua 
totalidade. Nesse sentido, as regras de operação do 
sistema são, sobretudo, baseadas na procura, podendo 
ser definidas regras baseadas na oferta de água para 
condicionar a atribuição ou distribuição de água em 
função do volume de água disponível. 
Os resultados incluem a evolução temporal das variáveis, 
os valores médios do período de simulação e os valores 
assumidos por um conjunto de indicadores de 
desempenho apresentados na secção 2.4.  

No presente estudo, a política de operação do sistema foi 
definida estabelecendo os objetivos de fornecimento de 
água de cada bloco de rega. Em cada passo de cálculo, o 
módulo de otimização do modelo procura minimizar os 
desvios a esses objetivos, transferindo água das 
albufeiras para os pontos de consumo. 

2.3. IRAS-2010 

O IRAS foi inicialmente desenvolvido pela Universidade 
de Cornell, em conjunto com o International Institute for 
Applied Systems Analysis e com a Resources Planning 
Associates (Loucks et al., 1995). A sua versão mais 
recente, o IRAS-2010, (Matrosov et al., 2011) apresenta 
um conjunto de melhorias e corre numa interface 
geográfica denominada Hydroplatform (Harou et al., 
2010). Está previsto o lançamento próximo de uma nova 
versão para a plataforma Hydra, o IRAS-2015. 
O IRAS assume um passo de cálculo fixo a definir pelo 
utilizador, podendo variar entre o dia e vários meses. O 
modelo calcula os fluxos de água que atravessam cada 
arco ou nó e, se necessário, o consumo ou a produção de 
energia associados a esses fluxos. Os arcos podem ser 
unidirecionais, com um sentido de fluxo previamente 
definido, ou bidirecionais, com um sentido de fluxo 
determinado pelo nível de água que ocorre nos nós 
unidos por esse arco. Estes arcos bidirecionais têm 
alguma utilidade na definição da rede de drenagem de 
regiões planas, onde o sentido de escoamento depende 
da distribuição de água pela região.  
É possível definir perdas de água por evaporação e por 
infiltração em função do volume armazenado nos nós ou 
aduzido nos arcos. O modelo simula também processos 
de qualidade de água simples, exigindo para isso a 
adoção de um passo de cálculo diário. Esta 
funcionalidade não foi, porém, testada. 
O IRAS-2010 permite ainda a avaliação da capacidade de 
satisfação de um conjunto de objetivos pré-definidos, 
nomeadamente a satisfação de necessidades de água ou 
de energia ou a manutenção dentro de certos limites do 
volume armazenado em albufeiras ou aquíferos. 
A política de exploração do sistema é definida através de 
regras explícitas que definem o volume de água a atribuir 
a um arco ou nó em função da quantidade de água 
afluente ou armazenada noutro nó ou conjunto de nós. 
Cada albufeira ou grupo de albufeiras pode ter associada 
uma regra de descarga que determina o volume a 
descarregar em função do volume armazenado numa 
albufeira específica ou num grupo de albufeiras que 
operam em conjunto. No caso de grupos de albufeiras, é 
preciso também definir um conjunto de curvas de 
balanço para especificar a distribuição ideal do volume 
agregado de água pelas albufeiras incluídas no grupo. 
Para os nós a montante de canais de derivação, é 
necessário definir curvas de alocação que determinam o 
volume a atribuir a esse canal em função do volume 
afluente ao nó.  
Estas regras de operação podem variar ao longo do ano e 
entre anos diferentes, em função das necessidades de 
água e de energia, mas são sempre definidas em função 
da água disponível. Pontualmente, é possível definir 
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objetivos de fornecimento de água que o modelo 
procurar satisfazer desviando água de determinados nós 
ou arcos.  
No presente estudo, a política de operação do sistema foi 
definida através de regras de descarga das albufeiras que 
determinam as descargas mensais necessárias à 
satisfação das necessidades de água dos blocos de 
jusante e das perdas por infiltração nos canais. Nos casos 
em que o bloco de rega pode ser abastecido pelas duas 
albufeiras, considerou-se que cada uma das albufeiras 
contribui com 50% desse valor. Estas premissas de 
operação bastantes simplificadas não asseguram a 
otimização da utilização dos recursos disponíveis, um 
tema que tem sido analisado por vários autores (Yeh, 
1985; Labadie, 2004; Oliveira e Loucks, 1997). 

2.4. Indicadores de desempenho 

O desempenho de um aproveitamento de recursos 
hídricos e das suas regras de operação pode ser avaliado 
através de indicadores que determinam a garantia do 
abastecimento, a vulnerabilidade das necessidades de 
água e a resiliência do sistema (Hashimoto et al., 1982). 
Os modelos AQUATOOL e IRAS-2010 fornecem 
diretamente alguns destes indicadores ou propiciam 
resultados que permitem o seu cálculo.  
Estes indicadores baseiam-se no conceito de falha, isto é, 
da incapacidade do sistema não satisfazer um dado 
objetivo de necessidades de água. Em simulações com 
um passo de cálculo mensal, define-se uma falha mensal 
do abastecimento a um uso de água sempre que, num 
dado mês, não é possível satisfazer as suas necessidades. 
Uma falha anual corresponde à ocorrência de, pelo 
menos, uma falha mensal. Finalmente, a duração de falha 
é o período de tempo em que sucessivamente não foi 
possível satisfazer um dado objetivo.  
Com base nestes conceitos, é possível estimar vários 
indicadores de garantia do abastecimento, de 
vulnerabilidade das necessidades de água e de resiliência 
de cada objetivo sistema. A garantia avalia a percentagem 
de tempo em que o objetivo é satisfeito. Os indicadores 
de vulnerabilidade procuram avaliar a gravidade média 
das falhas de cumprimento de um objetivo, quando estas 
ocorrem. Finalmente, a resiliência fornece uma indicação 
da capacidade do sistema recuperar de uma falha. O 

Quadro 1 apresenta os indicadores considerados neste 
artigo. A garantia temporal é um indicador de garantia, 
enquanto a garantia volumétrica e a duração média das 
falhas são indicadores de vulnerabilidade.  

O Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sorraia 
(Figura 1) é um sistema de irrigação agrícola que abrange 
uma superfície de cerca de 16000 ha nos distritos de 
Portalegre, Évora e Santarém. O sistema aproveita os 
recursos hídricos das bacias hidrográficas do rio Sorraia e 
dos seus afluentes, os rios Almansor, Aviz, Divor, Raia e 
Sor. 
A precipitação anual média sobre a bacia do Sorraia a 
montante de Ponte Coruche é 670 mm, dando origem a 
um escoamento anual da ordem dos 140 mm (PGRH, 
2012). No presente trabalho considerou-se um período 
de simulação de 56 anos, de 1934/1935 a 1989/1990. 
Para estimar as afluências ao sistema utilizaram-se os 
dados das estações hidrométricas de Ponte Vila Formosa 
(ribeira da Raia), Figueira e Barros (ribeira Grande), Ponte 
Coruche (rio Sorraia), Moinho Novo (rio Sôr) e Pavia 
(ribeira de Tera).  
Para determinar as afluências provenientes de bacias 
hidrográficas não monitorizadas recorreu-se às séries de 
altura de escoamento das estações hidrométricas 
próximas, corrigidas por um fator que tem em conta a 
razão entre valores de precipitação anual sobre a bacia 
hidrográfica em análise e a bacia hidrográfica da estação 
hidrométrica. É importante realçar que cerca de 20% da 
área das bacias hidrográficas contribuintes para as 
afluências do aproveitamento não se encontra 
monitorizada e que nem todos os registos das estações 
hidrométricas abrangem integralmente o período de 
simulação. Foi por isso necessário estimar cerca de 10% 
do volume das afluências ao aproveitamento, o que 
resulta necessariamente numa fonte significativa de 
incerteza. 

 
 
 
Quadro 1 - Indicadores de desempenho. 

Indicador Explicação 

Garantia temporal anual Percentagem de anos em que o objetivo foi cumprido 

Garantia volumétrica Percentagem das necessidades do período de simulação que foram satisfeitas 

Duração média da falha Número médio de meses em falha, i.e., razão entre o número de meses em falha e o 
número de falhas 

Resiliência Percentagem de falhas mensais que não sucede a outra falha mensal 
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Figura 1 - Rede hidrográfica do Vale do Sorraia com respetiva rede hidrométrica. 

 
 
 
As principais infraestruturas do Aproveitamento 
Hidroagrícola do Sorraia são as albufeiras de Montargil e 
do Maranhão e os açudes de Gameiro e Furadouro, cujas 
características são apresentadas no Quadro 2. Um canal 
de rega, com origem na albufeira do Maranhão, 
acompanha a ribeira de Seda e da Raia, passa junto aos 
açudes Gameiro e Furadouro antes de se ligar ao canal de 
Montargil e seguir para jusante. Neste percurso, a água é 
distribuída sucessivamente por canais adutores, 
distribuidores, regadeiras e bocas de rega até chegar às 
parcelas regáveis, agrupadas nos blocos de rega de 
Camões, Cabeção, Mora e Furadouro, abastecidos pela 
albufeira do Maranhão, Sôr, abastecido pela albufeira de 
Montargil, e Venda, Coruche, Benavente e Samora, 
abastecidos pelas duas albufeiras. A Figura 2 apresenta 
uma versão simplificada do sistema que foi objeto de 
simulação. 
Os principais tipos de cultura desenvolvidos no 
aproveitamento são o arroz, o milho e o tomate, 
representando cerca de 70% da área cultivada. A área de 
cada cultura varia anualmente, apresentando-se no 
Quadro 3 os valores para 2009, adaptados de Marques 
(2012). 
O volume anual utilizado para rega é de cerca de 160 
hm3 e varia de ano para ano de acordo com opções dos 
agricultores, nomeadamente a área cultivada de arroz 
(INE, 2011). O tipo de cultura condiciona a dotação, o 
método de rega e os períodos de sementeira e de rega 
usuais (Quadro 4). A distribuição de água é realizada 
maioritariamente por gravidade, existindo algumas 
parcelas acima do nível da água servidas por estações 
elevatórias. O Quadro 5 apresenta a média dos volumes 

utilizados na rega entre 2009 e 2013 fornecidos pela 
ARBVS 1 e as evaporações mensais (em mm) medidas em 
tinas de classe A nas estações de Maranhão e Vale do 
Gaio e às quais foi aplicado um fator corretivo de 0.7 
(Marques, 2012). 
Considerou-se uma infiltração mensal de 1% do volume 
armazenado nas albufeiras de Montargil e Maranhão e de 
5% do volume escoado nos arcos. Com estes valores, o 
volume de água perdido por infiltração corresponde a 
cerca de 10% das afluências ao sistema.  

4.1. Balanço hídrico global 

O Quadro 6 apresenta o balanço hídrico do sistema 
obtido a partir dos resultados dos dois modelos. O valor 
das afluências anuais médias é idêntico porque se trata 
de um dado comum a ambos os modelos. De um modo 
geral, os resultados dos modelos são muito semelhantes. 
Nota-se que o IRAS-2010 dá valores mais elevados de 
evaporação e de perdas por infiltração e um valor mais 
baixo de volume fornecido. Note-se que as necessidades 
dos blocos de rega são de cerca de 145 hm3. 
 

                                                           
1 Comunicação pessoal do Eng.º José Núncio, 17 de janeiro de 2014 
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Quadro 2 - Características das albufeiras e açudes do Vale do Sorraia (adaptado de Marques, 2012). 

Infra-estrutura Montargil Maranhão Gameiro Furadouro 

Ano conclusão 1958 1957 1960 1958 

Função Rega/ energia Rega/ energia Rega/ energia Rega 

Área da bacia (km2) 1186 2282 3255 3374 

Capacidade total (dam3) 164300 205400 - - 

Capacidade útil (dam3) 142700 180900 1300 400 

Volume morto (dam3) 21600 24500 - - 

Nível de pleno armazenamento (m) 80.00 130.00 62.00 42.50 

Nível de máxima cheia (m) 80.75 130.90 65.00 46.50 

Energia produzida em ano médio (GWh) 5.90 13.10 2.86 - 

Caudal de descarga de fundo (m3/s) 36 44 - - 

 
 

 
Figura 2 - Representação esquemática simplificada do sistema. 
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Quadro 3 - Área dos blocos de rega, em ha (adaptado de Marques, 2012). 

Bloco Arroz Milho Tomate Pousio Outras 
culturas 

Total 

Camões 0.00 572.13 0.00 514.92 2223.84 3310.88 

Cabeção 0.00 11.12 0.00 129.23 126.58 266.94 

Mora 0.00 200.31 69.24 149.20 334.67 753.43 

Furadouro 0.00 315.81 69.56 101.54 154.31 641.21 

Sôr 47.52 127.79 9.51 53.30 358.60 596.72 

Venda 659.44 827.09 244.46 390.97 504.26 2626.23 

Coruche 1348.28 688.57 304.64 312.15 481.58 3135.22 

Benavente 2075.54 277.11 256.17 116.39 250.63 2975.84 

Samora 1470.68 5.15 49.63 27.57 26.83 1579.85 

Total 5601.46 3025.08 1003.21 1795.27 4461.30 15886.32 

 
 
 

Quadro 4 - Dotação, método de rega e períodos de sementeira e rega usais (adaptado de Marques, 2012, e dos Anexos ao Contrato 
do Sorraia). 

  Arroz Milho Tomate Outras culturas 

Dotação (m3/ha) 17000 7400 4500 4977.37 

Método de rega Alagamento Aspersão Gota-a-gota Variável 

Gota-a-gota Gravidade 

Gravidade   

Período de 
sementeira 

Abr./ Mai. Abr./ Mai. Mai. Variável 

Período de rega Abr./ Mai. a 
Set./Out. 

Abr./ Mai. a Out. Mai. a Ago. Variável 
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Quadro 5 - Média dos volumes utilizados na rega e evaporação mensal das albufeiras de Montargil e 
Maranhão. 

  

Volume utilizado na rega Evaporação  

(média entre 2009 e 2013) (mm) 

Mês (m3) % Maranhão Montargil 

Out 4 249 894 2.93 101.9 85.0 

Nov 0 0.00 35.2 29.4 

Dez 0 0.00 31.5 26.3 

Jan 0 0.00 29.2 24.4 

Fev 0 0.00 29.2 24.4 

Mar 2 469 922 1.70 55.4 46.3 

Abr 5 301 546 3.65 101.2 84.4 

Mai 16 627 730 11.46 174.6 145.7 

Jun 26 202 640 18.06 165.6 138.2 

Jul 35 871 087 24.72 196.3 163.8 

Ago 33 991 114 23.43 200.8 167.6 

Set 20 371 862 14.04 134.9 112.5 

Total 145 085 794 100.00 1255.8 1048.0 

 

 

Quadro 6 – Balanço hídrico global. 

  AQUATOOL IRAS-2010 

Afluências anuais médias (hm3) 2410 2410 

Evaporação anual média (hm3) 30 34 

Perdas por infiltração médias (hm3) 244 234 

Volume fornecido (hm3) 143 142 

Escoamento para jusante (hm3) 1992 2000 
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4.2. Validação dos modelos  

A Figura 3 apresenta a evolução dos volumes 
armazenados nas albufeiras do Maranhão e de Montargil 
de acordo com a simulação do AQUATOOL e IRAS-
2010, comparando-os com os volumes observados entre 
1961/1962 e 1989/1990 (SNIRH). Constata-se que os 
resultados dos modelos são muito semelhantes entre si e 
próximos dos valores observados. Existem várias razões 
que podem justificar os desvios constatados entre os 
resultados dos modelos e os valores observados, 
nomeadamente eventuais erros na estimativa das 
afluências, das necessidades de água e das perdas por 
evaporação e infiltração. Acresce que as regras de 
operação inseridas nos modelos constituem uma 
simplificação de um processo de decisão complexo que 
ocorre na realidade. Estas regras assumem o 
conhecimento exato por parte do operador das albufeiras 
das intenções de rega dos agricultores e das necessidades 
de água a satisfazer em cada bloco de regra. Na prática, 
essa informação é incompleta, sendo por vezes 
realizadas descargas por excesso que não são 
integralmente aproveitadas a jusante. Este exercício 
admitiu também um volume de necessidades de água 
constante ao longo do período de simulação, quando na 
realidade este varia em função das opções dos 
agricultores no que respeita à área regada e às culturas 

semeadas e, ainda, em resultado do aumento da 
eficiência dos sistemas de rega. 
O Quadro 7 apresenta os indicadores de desempenho 
dados pelo AQUATOOL e pelo IRAS-2010. Os resultados 
são semelhantes: a garantia anual dada pelo AQUATOOL 
varia entre  93% nos blocos de rega Sôr, Coruche, 
Benavente e Samora, e 95%, nos restantes blocos, 
enquanto que no IRAS-2010, Samora tem uma garantia 
anual de 80% e Cabeção de 95%. Relativamente à 
vulnerabilidade, o AQUATOOL apresenta garantias 
volumétricas superiores a 98% e durações médias de 
falha entre 1.7 meses (em Venda) e 1.3 meses (em 
Camões, Cabeção, Furadouro e Mora), enquanto o IRAS-
2010 tem garantias ligeiramente inferiores ao 
AQUATOOL (superiores a 95%), mas durações médias de 
falha superiores às obtidas pelo AQUATOOL, variando 
entre 3.6 meses, em Sôr e Coruche, e 5.7 meses em 
Cabeção. Finalmente, a resiliência obtida no AQUATOOL 
está acima dos 99% em todos os blocos de rega, 
enquanto que no IRAS-2010 varia entre 32% (em 
Samora) e 55% (em Sôr). Note-se que o AQUATOOL tem 
um módulo de otimização de operação e que o IRAS-
2010 precisa da definição a priori das regras de operação. 
As falhas comuns a todos os blocos de rega no IRAS-
2010 e no AQUATOOL ocorreram nos anos hidrológicos 
de 1944/1945, 1945/1946, 1976/1977 e 1980/1981, anos 
de seca. 
 

 

Figura 3 - Escoamentos anuais observado e simulado pelo AQUATOOL e IRAS nas albufeiras do 
Maranhão e de Montargil. 
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Os resultados dos modelos IRAS-2010 e AQUATOOL 
são muito semelhantes entre si e as estimativas dos 
valores de volume armazenado nas albufeiras de 
Montargil e Maranhão são próximas dos valores 
observados, devendo as diferenças resultar de eventuais 
erros na estimativa das afluências, das necessidades de 
água e das perdas por evaporação e infiltração ou da 
simplificação das regras de operação do sistema. Os 
resultados para os indicadores de fiabilidade e 
vulnerabilidade são semelhantes. A resiliência é menor 
no IRAS-2010. 
A forma de definir as políticas de operação do sistema no 
IRAS-2010, baseadas em regras que determinam a 
quantidade de água atribuída a cada uso em função da 
disponibilidade de água, dá ao utilizador um maior 
controlo sobre a operação do sistema e facilita a 
explicação dessas regras à comunidade de utilizadores de 
água, uma vez que a sua formulação é próxima das 
politicas aplicadas no mundo real. A otimização da 
operação do sistema é bastante mais demorada porque 
exige um trabalho manual de preparação e inserção de 

dados e de melhoria incremental das políticas 
explicitadas no modelo. Esta tarefa pode, no entanto, ser 
automatizada associando o modelo de simulação a um 
módulo de otimização. A elevada rapidez de 
processamento do IRAS-2010 potencia esta associação. 
A definição da política de exploração no AQUATOOL é 
mais simples porque apenas exige a definição de 
objetivos do sistema, encarregando-se o modelo de 
encontrar a melhor forma de os satisfazer. Em 
contrapartida, as opções de distribuição e atribuição 
tomadas pelo modelo podem distanciar-se das 
implementadas na realidade e a explicação das 
diferenças pode tornar-se mais complexa. O modelo é, 
no entanto, muito útil para uma aferição rápida da 
capacidade do sistema em satisfazer os seus objetivos e 
para simular grandes sistemas onde a explicitação de 
regras de operação baseadas da oferta pode tornar-se 
muito difícil.  
As capacidades de simulação dos dois modelos são 
também distintas. Destaque-se a capacidade do IRAS-
2010 em simular o consumo e produção de energia e a 
possibilidade de considerar necessidades de água não 
estacionárias no tempo. 

 
 
 
 
Quadro 7 - Indicadores de desempenho obtidos no AQUATOOL e no IRAS-2010. 

Bloco de rega 

AQUATOOL IRAS-2010 

Garantia Vulnerabilidade 

Resiliência 
(%) 

Garantia Vulnerabilidade 

Resiliência 
(%) # Falhas 

anuais 
Garantia 
anual (%) 

Garantia 
Volumétrica 

(%) 

Duração 
média da 

falha (mês) 

# Falhas 
anuais 

Garantia 
anual (%) 

Garantia 
Volumétrica 

(%) 

Duração 
média 

da falha 
(mês) 

Sôr 4 93 98 1.5 99 5 91 100 3.6 55 

Camões 3 95 99 1.3 100 8 86 99 3.8 43 

Cabeção 3 95 99 1.3 100 3 95 100 5.7 38 

Furadouro 3 95 99 1.3 100 9 84 97 4.5 48 

Mora 3 95 99 1.3 100 9 84 97 4.5 45 

Venda 3 95 99 1.7 100 5 91 100 3.8 50 

Coruche 4 93 99 1.5 100 6 89 99 3.6 41 

Benavente 4 93 99 1.5 100 7 88 97 3.7 33 

Samora 4 93 99 1.5 100 11 80 95 3.7 32 
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RESUMO: A região do Baixo Mondego tem sido sujeita a inundações cuja extensão importa caracterizar, em particular no 
contexto da aplicação da diretiva de avaliação e gestão dos riscos de inundações (2007/60/CE), com o objetivo reduzir o risco 
e as consequências prejudiciais que lhes estão associadas. 
O presente trabalho apresenta os resultados da modelação das inundações no Baixo Mondego, no trecho compreendido entre 
a confluência do rio Ceira e o limite de propagação da maré a jusante. Neste trecho, com cerca de 44.7 km de extensão, o 
sistema de defesa contra cheias inclui o controlo dos caudais de cheias nas albufeiras a montante, os diques de proteção nas 
margens direita e esquerda ao longo de cerca de 36 km e o sistema de inundação controlada dos campos. 
Neste artigo descreve-se a metodologia utilizada, justificam-se os cenários de simulação adotados, incluindo o funcionamento 
do sistema de inundação controlada do Baixo Mondego, analisam-se os resultados, dando-se ênfase aos níveis e velocidades 
atingidos e à propagação das inundações e apresentam-se os mapas de inundação. 

Palavras-chave: modelação numérica, rio Mondego, inundações, diques de proteção, sifões e dique fusível. 
 
ABSTRACT: The region of Baixo Mondego has been subject to flooding whose extension needs to be characterized, particularly in the 
context of the application of the directive on the assessment and management of flood risks (2007/60/EC), in order to reduce the 
risk and adverse consequences associated with floods. 
This work presents the results of river flood modeling in the Baixo Mondego region, in the reach between the confluence of the river 
Ceira and the limit of tidal propagation downstream. In this reach, with 44.7 km long, the flood defense system includes the control 
of flood flows in reservoirs located upstream, the protection dikes along the right and left margins over 36 km and the flooding 
controlled system of the fields. 
In this paper the methodology used is described, the adopted simulation scenarios are justified, including the operation of the 
flooding controlled system of Baixo Mondego, the results are analyzed, with emphasis on the flood levels and velocities and flood 
propagation and the flood maps are presented. 

Keywords: numerical modeling, river Mondego, flooding, flood protection dikes, siphons and fuse plug spillway . 
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A região do Baixo Mondego tem sido sujeita a inundações 

de origem fluvial cuja extensão importa caracterizar, em 

particular no contexto da aplicação da diretiva de avaliação 

e gestão dos riscos de inundações (2007/60/CE), com o 

objetivo de reduzir o risco e as consequências prejudiciais 

que lhes estão associadas. 

O trecho do rio Mondego em estudo tem cerca de 44.7 km 

de extensão, estando compreendido entre a confluência do 

rio Ceira e o limite de propagação da maré a jusante  

(Figura 1). Este trecho integra-se no conjunto de 

intervenções realizadas no âmbito do Plano Geral do 

Aproveitamento Hidráulico da bacia do Mondego, 

elaborado em 1962 e executado parcialmente na década de 

1980, que incluíram a regularização fluvial do leito central 

do rio Mondego, a construção de barragens a montante 

para o controlo de cheias e produção de energia e a 

realização de obras de rega e enxugo dos campos do Baixo 

Mondego. A descrição detalhada dessas intervenções pode 

ser encontrada em Sanches (1996) e em Lencastre (2004) 

pelo que apenas se referem os aspetos mais relevantes 

para o enquadramento do presente estudo. 

 
 

Figura 1 - Rede hidrográfica no trecho final do rio Mondego. 

As obras de regularização do leito central do rio Mondego a 
jusante do Açude-Ponte de Coimbra implicaram a alteração 
do traçado do rio e da configuração da secção transversal e 
a construção de diques longitudinais nas margens direita e 
esquerda para evitar a inundação dos campos marginais. O 
leito central tem uma secção transversal tipo trapezoidal 
com larguras no fundo entre 88.0 e 142.2 m. A cota do topo 
dos diques varia entre 3.9 e 19.2 na margem esquerda e 
entre 4.1 e 19.5 na margem direita. O leito central foi 
dimensionado para a cheia centenária amortecida de  
1200 m3/s associada aos caudais de cheias com período de 
retorno de 25 anos dos afluentes do Baixo Mondego. 

Para evitar o galgamento dos diques em situações de 

ocorrência de caudais superiores a 1200 m3/s em Coimbra, 

foram executadas quatro estruturas de descarga ao longo 

do leito central que constituem o sistema de inundação 

controlada dos campos. O funcionamento pleno das quatro 

estruturas permite a descarga de um caudal total de 

760 m3/s.  

A caracterização do comportamento hidráulico do trecho 

regularizado do rio Mondego reveste-se de grande 

importância no contexto da proteção contra cheias dos 

campos do Baixo Mondego, em particular, após os eventos 

de cheias ocorridos em 2001 que originaram o galgamento 

e rotura dos diques de proteção e a inundação prolongada 

dos campos marginais. Nesse âmbito procedeu-se à 

simulação numérica das condições de escoamento no leito 

central do rio Mondego a jusante da confluência do rio 

Ceira utilizando um modelo unidimensional e à simulação 

das inundações na planície do Baixo Mondego aplicando 

um modelo bidimensional.  

Após a introdução, descreve-se a metodologia utilizada na 

implementação dos modelos e justificam-se os cenários de 

simulação adotados. Apresentam-se os resultados das 

simulações que permitiram caracterizar as condições de 

escoamento ao longo do rio Mondego e elaborar as cartas 

de zonas inundáveis em Coimbra e na planície do Baixo 

Mondego. Finalmente, são apresentadas as conclusões do 

estudo. 
  

Este artigo foi apresentado no 12º Congresso da Água e selecionado para submissão e possível publicação na Recursos Hídricos, tendo sido 
aceite pela Comissão de Editores Científicos Associados em 30 de maio de 2014. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos Hídricos , 
Vol. 35, Nº 2, 41-54, novembro de 2014.  
© APRH, ISSN 0870-1741 | DOI 10.5894/rh35n2-4 
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2.1. Considerações gerais 

No estudo das inundações do rio Mondego a jusante da 

confluência com o rio Ceira, a complexidade do 

funcionamento conjunto do leito regularizado e seus 

afluentes e do sistema de inundação controlada dos 

campos do Baixo Mondego, impõe que sejam consideradas 

hipóteses quanto ao funcionamento do sistema: 

1) As inundações nas margens do rio Mondego a 

jusante do Açude-ponte de Coimbra resultam 

fundamentalmente das cheias ocorridas naquele 

curso de água e, consequentemente, do 

funcionamento das estruturas de descarga ou do 

galgamento/rotura dos diques longitudinais. As 

eventuais inundações nos campos do Baixo 

Mondego resultantes das cheias nos afluentes não 

são tidas em consideração neste estudo. Esta 

hipótese resulta de se admitir que a sua extensão é 

relativamente limitada e localizada. 

2) Decorrente da hipótese anterior, a modelação das 

condições de escoamento no leito regularizado do 

rio Mondego e nas respetivas margens é feita em 

separado, utilizando dois modelos numéricos 

diferentes. Atendendo às características 

geométricas do leito central do rio Mondego, 

considera-se que a hipótese de 

unidimensionalidade permite reproduzir 

adequadamente as condições de escoamento que 

aí ocorrem. O escoamento na margem direita, 

resultante do funcionamento das estruturas de 

descarga, é simulado com um modelo 

bidimensional, admitindo interação entre o 

escoamento na margem e no leito principal na zona 

da confluência com o leito periférico direito. 

2.2. Metodologia 

A metodologia para a prossecução dos objetivos deste 

estudo assenta numa análise da bibliografia e da 

informação de base disponível, na simulação 

computacional de eventos extremos de cheias e do 

funcionamento das estruturas de descargas na margem 

direita e na elaboração de cartas de inundação. Em Alves e 

Mendes (2012) é analisada a informação relativa aos dados 

geométricos, hidráulicos e da exploração de albufeiras e são 

identificados os limites da informação disponível, em 

particular no que se refere à inexistência de dados de níveis 

e caudais ao longo do rio Mondego. 

Para a aplicação dos modelos numéricos e posterior 

elaboração de cartas de inundação foram seguidos os 

seguintes passos: 

 Construção de um modelo digital do terreno composto 

pela informação do leito central e das margens do rio 

Mondego 

Após a delimitação da área de estudo procedeu-se à 

construção de um modelo digital do terreno. Os elementos 

topo-hidrográficos disponibilizados consistiram no 

levantamento disponibilizado pelo INAG do rio Mondego 

desde a foz até ao Açude-Ponte de Coimbra e no 

levantamento hidrográfico da albufeira do Açude-Ponte de 

Coimbra. Na caracterização das margens foi utilizada a 

topografia de Coimbra e a Carta Militar M888. Este modelo 

digital do terreno permite caracterizar um domínio extenso 

com 220 km² e incorpora informação detalhada relativa às 

estruturas existentes (açudes, soleiras, esporões, diques). 

Refira-se que na construção do modelo digital do terreno, 

foi considerado o sistema de referencial PT-TM06/ETRS89 

- European Terrestrial Reference System 1989. 

 Classificação da superfície do modelo digital do terreno 

em classes de rugosidade 

A aplicação dos modelos numéricos de simulação do 

escoamento requer a definição de coeficientes de 

rugosidade no leito do rio Mondego bem como nas 

margens. Tendo em conta este objetivo foi necessário 

identificar o tipo de ocupação das margens do Mondego 

utilizando a Carta de Ocupação do Solo (COS’90) do 

Instituto Geográfico Português, à escala 1:25 000, datada 

de 1990, e as imagens aéreas da BING-Microsoft datadas 

de 2009. 

Numa fase inicial, e para a zona em estudo, agruparam-se 

as subclasses de ocupação do solo definidas na COS’90 em 

12 classes consideradas representativas do tipo de 

ocupação na zona e da resistência que oferecem ao 

escoamento. Posteriormente, os limites das áreas 

associadas a cada uma das 12 classes foram verificados e 

corrigidos mediante a comparação com imagens aéreas da 

BING-Microsoft datadas de 2009. Na Figura 2 apresenta-se 

a ocupação do solo na zona em estudo. 
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Figura 2 - Ocupação do solo na zona do Baixo Mondego. 
 

 

 Aplicação dos modelos numéricos 

Neste estudo foram utilizados dois modelos numéricos na 

simulação das condições de escoamento no leito central do 

rio Mondego e nas margens. 

As condições de escoamento no leito central do rio 

Mondego foram determinadas com o software HECRAS – 

River Analysis System, desenvolvido pelo Hydrologic 

Engineering Center do U. S. Army Corps of Engineers 

A simulação das inundações nas margens do rio Mondego 

foi efetuada com o modelo numérico CCHE2D, 

desenvolvido no National Center for Computational 

Hydroscienceand Engineering, Universidade do Mississippi, 

EUA (Jia e Wang 2001). Trata-se de um modelo numérico 

bidimensional destinado a aplicações fluviais, tendo a 

capacidade de simular o escoamento numa malha 

bidimensional em regime não-permanente. O modelo tem 

em conta fenómenos como cheias, turbulência, transporte 

de sedimentos e qualidade da água. 

Os modelos HECRAS e CCHE2D foram utilizados em 

conjunto com o programa ARCGIS que permite a 

preparação dos dados geométricos e de rugosidade e a 

produção de mapas com os resultados da modelação. 

A aplicação dos modelos pressupõe a definição dos 

cenários de simulação, a malha de cálculo e as condições 

iniciais e de fronteira para cada cenário. A descrição dos 

cenários de simulação e as respetivas condições iniciais e de 

fronteira são apresentadas na secção 3. 

A análise da informação de base revelou a inexistência de 

registos de valores de níveis e caudais no trecho 

regularizado do rio Mondego, o que inviabilizou a calibração 

dos coeficientes de rugosidade dos modelos. Atendendo 

aos limites da informação de base, efetuaram-se várias 

hipóteses de trabalho quanto aos coeficientes de 

rugosidade e à influência do nível da maré no estudo e na 

definição dos cenários de simulação. 

Com base nos resultados da aplicação dos modelos, 

procedeu-se à elaboração das cartas de zonas inundáveis 

no Baixo-Mondego para os vários cenários de simulação. 
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3.1. Considerações sobre os caudais de cheia no 
Baixo Mondego 

O caudal afluente ao limite de montante do trecho do rio 

Mondego em estudo corresponde à soma do caudal 

efluente da barragem da Aguieira e de todas as afluências 

ao rio até essa secção. Entre essas afluências, a contribuição 

do rio Ceira é a mais importante. 

A construção do Açude-Ponte de Coimbra permite a 

articulação dos regimes de exploração dos 

aproveitamentos da Aguieira (rio Mondego), Fronhas (rio 

Alva) e Raiva com o regime de caudais na tomada de água 

para rega e outros fins. O açude entrou em funcionamento 

em 1981 e cria um volume total de 1.6 hm3. O nível de Pleno 

Armazenamento (NPA) está fixado à cota 18.0 permitindo 

garantir a alimentação dos canais de rega (25 m3/s). O nível 

de máxima cheia (NMC), à cota 19.0, corresponde ao caudal 

de 2000 m3/s valor da cheia milenária modificada pelas 

albufeiras da Aguieira e de Fronhas. 

O Açude-Ponte de Coimbra é operado com nível 

aproximadamente constante (NPA = 18.0). Durante cheias 

intensas as comportas elevam-se acima da superfície livre 

do escoamento. Nestas situações, o efeito do 

armazenamento na albufeira criada pelo açude é reduzido 

ao do volume de água contido no leito em condições 

naturais. Este tipo de funcionamento é característico das 

barragens vulgarmente designadas de barragens móveis. 

Na Figura 3 apresentam-se os caudais médios diários 

efluentes do Açude-Ponte de Coimbra entre 1 de janeiro de 

1987 e 31 de julho de 2012. Num período de mais de 

25 anos, os caudais médios diários ultrapassaram os 

1000 m3/s durante vários eventos de cheia. Nessa figura é 

evidente a importância dos eventos de cheia de 2001, em 

que os caudais médios diários aproximaram-se de 

1800 m3/s, valor superior ao caudal de dimensionamento 

do leito regularizado do rio Mondego. 

Em 27 de janeiro de 2001 a cheia ocorrida na bacia 

hidrográfica do rio Mondego (Figura 4) teve como 

consequência a rotura dos diques a jusante de Coimbra e a 

inundação do vale. De acordo com o estudo de Rodrigues 

et al. (2001) o valor de caudal atingiu os 1940 m3/s no 

Açude-Ponte de Coimbra. Se não existisse qualquer 

controlo na bacia a montante (em particular a barragem da 

Aguieira) o valor teria sido de 2800 m3/s ao invés do valor 

anteriormente referido. O mesmo estudo apresenta o 

caudal afluente à Figueira da Foz que, em regime natural 

teria sido de 3400 m3/s mas, com o encaixe na barragem 

da Aguieira, terá atingido o valor de 2470 m3/s.  

 

 
 
 

 
Figura 3 - Caudais médios diários efluentes do Açude-Ponte de Coimbra. 
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Figura 4 - Caudal afluente ao Açude-Ponte de Coimbra entre 26 e 31 de janeiro de 2001. 

 

Na Figura 5 representa-se a relação entre os níveis na 

albufeira do Açude-Ponte de Coimbra e os caudais 

descarregados relativos ao período de 1 de dezembro de 

2000 a 31 de janeiro de 2001, no qual ocorreram caudais 

elevados no rio Mondego. Como se pode observar, para 

caudais inferiores a cerca de 1200 m3/s os níveis mantêm-

se próximo do NPA e o caudal efluente é função da 

abertura das comportas e do número de comportas em 

funcionamento. Acima daquele valor, os caudais efluentes 

resultam da curva de vazão do descarregador do açude. 

Em relação aos caudais nos afluentes do rio Mondego na 

zona em estudo (a jusante da confluência com o rio Ceira), 

uma vez que não existe informação hidrométrica 

disponível, refere-se, no Quadro 1, a estimativa das cheias 

em regime natural extraída do Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas do Mondego, Vouga e Lis (PGBH, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Relação entre cotas do nível na albufeira do Açude-Ponte de Coimbra e caudais 
descarregados no período de 1 de dezembro de 2000 a 31 de janeiro de 2001. 



Recursos Hídricos /// Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos /// Volume 35# 02 

47 Modelação da inundação fluvial do Baixo Mondego 

Quadro 1 - Estimativas das cheias em regime natural na bacia do rio Mondego (extraído de PGBH do Mondego, Vouga e Lis). 
 

Curso de água 
Área da bacia 

(km2) 

Caudal de ponta de cheia (m3/s) 

T = 5  anos 
T = 10 

anos 

T = 25 

anos 

T = 50 

anos 

T = 100 

anos 

Mondego – Açude-Ponte de 

Coimbra 
4919.6 1395 1725 2131 2453 2756 

rio Ceira 734.0 359 452 566 654 737 

Vala de Pereira 75.7 71 91 116 135 153 

rio Ega 173.6 128 164 207 240 272 

rio Arunca 507.5 276 349 437 506 571 

rio Pranto 257.0 170 216 272 315 356 

Vala de Ançã 112.8 94 121 153 178 201 

Vala Real 329.6 202 257 324 375 423 

rio Foja 164.6 123 158 200 231 262 

 

 

3.2. Funcionamento das estruturas de descarga 

Como foi referido na Introdução, o leito central do rio 

Mondego foi dimensionado para o caudal em Coimbra de 

1200 m3/s associado aos caudais de cheias com período de 

retorno de 25 anos nos afluentes a jusante do Açude-

Ponte. 

Para evitar o galgamento dos diques em situações de 

ocorrência de caudais superiores a 1200 m3/s em Coimbra, 

foram executadas quatro estruturas de descarga ao longo 

do leito central. As estruturas estão localizadas a montante 

da confluência do leito periférico esquerdo com o leito 

central e consistem num dique fusível e três 

descarregadores em sifão a jusante deste. As descargas são 

iniciadas de jusante para montante, diretamente para o vale 

central (margem direita), e posteriormente drenadas 

através da rede de enxugo e conduzidas até à estação 

elevatória da Foja que bombeia estes caudais para o leito 

central (Lencastre, 2004). No Quadro 2 indicam-se as 

condições de funcionamento das estruturas de descarga. 

3.3. Influência no nível de maré no troço final do rio 
Mondego 

Os níveis do escoamento no troço final do rio Mondego são 

influenciados pela propagação da maré no estuário do 

Mondego. A caracterização desses níveis é fundamental 

para estabelecer as condições de fronteira de jusante nos 

modelos matemáticos. Para tal analisaram-se os níveis 

horários da superfície livre do escoamento no trecho final 

do leito central junto à estação elevatória do rio Foja, entre 

abril de 2004 e janeiro de 2012 procurando-se estabelecer 

uma relação com os caudais médios diários efluentes do 

Açude-Ponte de Coimbra (Alves e Mendes 2012). Como 

seria de esperar, constatou-se que o efeito da influência da 

maré nos níveis do escoamento reduz-se com o aumento 

do caudal. Para caudais inferiores a cerca de 400 m3/s, os 

níveis médios do escoamento podem apresentar variações 

médias ligeiramente superiores a 2 m, entre baixa e preia 

mares. No entanto, no período referido, o caudal médio 

efluente no Açude-Ponte de Coimbra foi inferior a 

870 m3/s o que não permitiu caracterizar os níveis a 

jusante para situações de cheias intensas. 
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Quadro 2 - Estruturas de descarga controlada no leito regularizado do rio Mondego. 

Caudal em 

Coimbra 

(m3/s) 

Descarregador Tipo 

Caudais de 

funcionamento 

(m3/s) 

Período de 

retorno 

(anos) 

Capacidade de 

descarga (m3/s) 

1200 4 Sifão 1200-1400 25 200 

1400 3 Sifão 1400-1600 75 200 

1600 2 Sifão 1600-1800 200 200 

1800 1 Dique fusível 1800-2000 400 160 

 

 

3.4. Cenários de simulação  

Os cenários de simulação tiveram como objetivos 

caracterizar as condições de escoamento no trecho do rio 

Mondego a jusante da confluência com o rio Ceira e obter 

as cartas de zonas inundáveis e caracterizar as inundações 

originadas pelo sistema de descargas existente no dique da 

margem direita. Nos estudos de Alves e Mendes (2012, 

2014) são apresentados os resultados de um conjunto 

alargado de cenários de simulação que procuram 

caracterizar as inundações do rio Mondego bem como 

avaliar a influência nos resultados da rugosidade e no nível 

de maré a jusante. Desse conjunto, foram selecionados três 

cenários que se enunciam no Quadro 3 e cujos resultados 

serão analisados na secção 4. 

O cenário I tem como objetivo simular o funcionamento do 

leito regularizado do rio Mondego considerando a situação 

idêntica à do projeto, quanto aos caudais em Coimbra e nos 

afluentes do Baixo Mondego. No cenário II é propagado o 

hidrograma da cheia de janeiro de 2001 (Figura 4) 

considerando os caudais nos afluentes estimados por 

Rodrigues et al. (2001). Consequentemente, as condições 

de fronteira de montante dos cenários I e II são, 

respetivamente, o caudal e o hidrograma de cheia em 

Coimbra. As condições de fronteira de jusante são os níveis 

correspondentes ao efeito da maré nas condições de 

escoamento. Em ambos os cenários, na simulação da 

contribuição dos afluentes do Baixo Mondego assume-se 

que os respetivos caudais são constantes no tempo. 

Importa referir que no cenário II, assume-se o não 

funcionamento das estruturas de descarga.

No cenário III, pretende-se caracterizar as inundações na 

margem direita originadas pelo funcionamento das 

estruturas de descarga. Neste cenário é simulado um 

período de quatro dias que se inicia com a ocorrência do 

caudal em Coimbra de 2000 m3/s, que desencadeia o 

funcionamento das estruturas de descarga. As descargas 

são iniciadas de jusante para montante com um 

desfasamento de duas horas, que foi estabelecido com 

base na análise da evolução do caudal em vários 

hidrogramas de cheia afluente ao Açude-Ponte de Coimbra. 

Admite-se que o sistema de inundação controlada funciona 

em pleno ao longo de um dia, pelo que após as descargas o 

caudal no leito regularizado, inicialmente igual a 

2000 m3/s em Coimbra, diminui progressivamente até 

1200 m3/s, valor que se mantém até à foz. Esta evolução 

dos caudais ocorre ao longo do primeiro dia, sendo que 

depois as descargas do sistema de inundação controlada 

cessam. Nos restantes três dias de simulação, o caudal no 

rio Mondego decresce de 1200 m3/s para 800 m3/s. 

Refira-se que no cenário III, as condições de fronteira 

correspondem aos caudais descarregados nos sifões e no 

dique fusível e afluentes ao rio Mondego (Quadros 2 e3).As 

condições de fronteira a jusante são os níveis compatíveis 

com o escoamento do caudal no rio. As condições iniciais 

correspondem à condição de “leito seco”, ou seja, ausência 

de escoamento na margem no início da simulação. 
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Quadro 3 - Cenários de simulação. 

Cenário Objetivo Caudais 

I 

Caracterização do 

funcionamento do leito 

regularizado do rio Mondego 

rio Mondego em Coimbra: 1200 m3/s 

afluentes do Baixo Mondego: 1296 m3/s 

simulação unidimensional em regime permanente 

II 

Caracterização do funcionamento 

do leito regularizado do rio 

Mondego e mapeamento das 

inundações 

rio Mondego: hidrograma da cheia de 2001 (caudal 

máximo: 1940 m3/s) 

afluentes do Baixo Mondego: 1695 m3/s 

simulação unidimensional em regime variável 

III 

Caracterização das inundações 

originadas pelas estruturas de 

descarga 

rio Mondego em Coimbra: 2000 m3/s  

estruturas de descarga: 760 m3/s 

simulação bidimensional em regime variável 

 

 

 

 

4.1. Condições de escoamento no rio Mondego e 
inundações a montante do Açude-Ponte de Coimbra  

Os resultados das simulações dos cenários I e II são 

apresentados nas Figuras 6 e 7, respetivamente. Nestas 

figuras representa-se o perfil longitudinal da superfície livre 

(no caso do cenário II corresponde aos valores máximos das 

alturas de água), a cota dos diques da margem direita e 

esquerda e a cota do fundo do rio. O Açude-Ponte de 

Coimbra está a uma distância de cerca de 36.35 km da 

fronteira de jusante. No cenário I observa-se que a cota da 

superfície livre se aproxima da cota de coroamento dos 

diques nos últimos 10 km do trecho em estudo, em 

resultado da contribuição dos afluentes do Baixo Mondego 

e do efeito da maré nesse troço. 

 

 

 
Figura 6 - Perfil longitudinal da superfície livre para o cenário I. 
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Figura 7 - Perfil longitudinal da superfície livre (valores máximos) para o cenário II. 

 

No caso da simulação do hidrograma da cheia de janeiro de 

2001 (cenário II), os níveis da superfície livre ao longo do 

trecho regularizado do rio Mondego aproximam-se da cota 

de coroamento dos diques, ultrapassando-as em vários 

troços, dando origem ao seu galgamento. Os resultados 

evidenciam que o não funcionamento do sistema de 

inundação controlada do Baixo Mondego (hipótese 

desfavorável admitida neste cenário) conduz a níveis 

próximos ou superiores à cota de coroamento dos diques, 

sendo que a sua permanência no tempo pode enfraquecer 

e levar à rotura dos diques. Em termos de velocidades 

máximas atingidas no leito regularizado do rio Mondego a 

jusante do Açude-Ponte, obtiveram-se valores 

compreendidos entre 2.5 m/s na zona de montante e 

0.8 m/s próximo da foz.  

A montante do Açude-Ponte observa-se a inundação das 

margens do rio Mondego junto à Cidade de Coimbra para o 

cenário II. O mapeamento das zonas inundáveis é 

apresentado na Figura 8.  

Apesar da inexistência de dados de níveis e caudais ao 

longo do rio Mondego que permitissem validar o modelo, 

os resultados parecem consentâneos com a informação 

recolhida pela DRAOT-Centro aquando da cheia de 2001 

(Santos et al. 2002). No estudo de Santos et al. (2002), é 

referido que no Centro Náutico do Choupalinho, localizado 

a montante da Ponte de Santa Clara, a cota do nível de 

inundação terá atingido os 20.86 m e na secção da Ponte 

Europa os 21.05 m. De acordo com as simulações 

realizadas, obteve-se nas secções do Parque do 

Choupalinho (km 38.3) e da Ponte Europa (km 39.4), 

respetivamente, 20.3 m e 21.0 m, valores muito próximos 

dos levantamentos, confirmando a validade dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Zonas inundáveis junto a Coimbra para o cenário II. 
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4.2. Inundações na margem direita originadas pelo 
funcionamento das estruturas de descarga 

O funcionamento pleno das quatro estruturas de descarga 
(três sifões e um dique fusível), simulado no cenário III, 
resulta na inundação generalizada dos campos da margem 
direita do rio Mondego. Na Figura 9, apresentam-se os 
mapas das áreas inundadas ao fim de 8 h, 20 h e 40 h após 
o início das descargas, verificando-se que a inundação se 
estende progressivamente para jusante atingindo a zona da 
Ereira. 

Na Figura 9 estão assinalados três pontos ao longo da 

margem direita, designados por 12C, 9C e 6C, para os quais 

se apresenta na Figura 10 a evolução das alturas de água. 

Verificam-se tempos de chegada da inundação 

relativamente próximos nos pontos 12C e 9C, 

respetivamente, 5 h e 6 h, dada a proximidade destes 

pontos com os dois sifões localizados mais a jusante. 

Nestes pontos o valor máximo da altura de água, que não 

ultrapassa os 0.85 m, é atingido aproximadamente ao fim 

de um dia de simulação, registando-se a sua redução 

gradual ao longo do tempo. A jusante, no ponto 6C, os 

níveis máximos atingidos são da ordem dos 1.45 m, 

observando-se uma maior permanência no tempo da 

inundação.  
A análise das alturas de água nos pontos 12C, 9C e 6C, 
permitiu encontrar a velocidade média de propagação da 
onda de cheia entre estes pontos, obtendo-se um valor da 
ordem de 0.21 m/s. 

Na Figura 11, referente à evolução das velocidades de 

escoamento dos pontos 12C, 9C e 6C, observam-se 

velocidades inferiores a 0.80 m/s. Os pontos 12C e 9C 

registam valores elevados durante aproximadamente 18 h, 

o que corresponde ao período de funcionamento das 

estruturas de descarga, após o qual a velocidade se reduz 

para cerca de 0.20 m/s até cessar o escoamento. 

O produto da altura de água pela velocidade do 

escoamento é um dos parâmetros utilizados para 

representar o grau de perigo associado a uma dada cheia. 

Em Viseu (2006) são sintetizados os valores disponíveis na 

literatura considerados como limites para o grau de perigo 

para pessoas e destruição de bens. O valor 1 m²/s assume-

se como valor máximo no que diz respeito ao perigo para a 

vida humana. Como se pode observar na Figura 11, na 

inundação gerada no cenário III os valores do produto da 

altura de água e pela velocidade do escoamento são 

inferiores a 0.6 m2/s nos pontos de análise considerados. 

Por último, importa realçar que o escoamento na margem 

direita, designadamente as velocidades e alturas de água, 

assim como o tempo de permanência da inundação, 

dependem da qualidade da informação de base utilizada, 

em particular, do modelo digital do terreno, e dos cenários 

considerados, designadamente, do tempo durante o qual 

ocorrem as descargas, bem como das condições de 

escoamento no rio Mondego e afluentes. 

Consequentemente, os resultados obtidos não podem ser 

generalizados a outros cenários de eventos de cheias e 

funcionamento do sistema de inundação controlada dos 

campos do Baixo Mondego. 

Neste estudo procedeu-se à modelação numérica das 

inundações do rio Mondego a jusante da confluência com o 

rio Ceira, incluindo as originadas pelo sistema de inundação 

controlada do Baixo Mondego. Descreveram-se as 

hipóteses consideradas quanto ao funcionamento conjunto 

do leito regularizado e seus afluentes e do sistema de 

inundação controlada e definiram-se os cenários de 

simulação.  

A análise dos resultados permite elaborar as seguintes 

conclusões: 

 No cenário mais desfavorável de conjugação de 

caudais elevados em Coimbra (cerca de 

2000 m3/s) e não funcionamento do sistema de 

inundação controlada do Baixo mondego, os 

níveis da superfície livre no leito regularizado 

aproximam-se da cota de coroamento dos 

diques, ultrapassando-as em vários troços, 

podendo dar origem ao seu galgamento e 

eventual rotura. 

 No cenário de funcionamento do sistema de 

inundação controlada do Baixo Mondego 

considerado neste estudo, constata-se a 

inundação generalizada da margem direita do 

vale do Mondego. Após terminar o 

funcionamento das estruturas de descarga, as 

velocidades do escoamento na margem direita 

reduzem-se substancialmente. As alturas de 

escoamento tendem a ser progressivamente 

maiores à medida que se caminha para jusante, 

devido à concentração do escoamento, em 

particular, na zona da confluência do rio Foja com 

o rio Mondego, dando origem à inundação 

prolongada da margem nessa zona.  
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t= 8h 

t=20h 

t= 40h 

 

 

 
Figura 9 - Inundações na margem direita do rio Mondego em vários instantes de tempo originadas pelo 
sistema de inundação controlada (cenário III). 
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Figura 10 - Alturas de água nos pontos 12C, 9C e 6C para o cenário III. 

 

 

a) 

 

b) 

 
Figura 11 - Velocidade (a) e produto da altura pela velocidade (b) nos pontos 12C, 
9C e 6C para o cenário III. 
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RESUMO: O presente documento pretende discutir os efeitos associados ao uso de reservatórios hidropneumáticos na 
proteção de regimes transitórios em sistemas elevatórios. Foi desenvolvido um modelo matemático unidimensional 
baseado na teoria clássica do golpe de aríete, sendo as equações base resolvidas através do Método das Características. 
Este modelo incorpora o elemento bomba descrito através dos parâmetros de Suter, o reservatório hidropneumático 
descrito pelo lei politrópica dos gases e uma formulação para descrever as perdas de carga em regime variável. O modelo 
foi testado utilizando medições de pressão durante a ocorrência de regimes transitórios em laboratório. Os regimes 
transitórios decorreram da paragem súbita do grupo eletrobomba devido a um corte de corrente elétrica. Os dados 
recolhidos foram comparados com os resultados obtidos através do modelo matemático e utilizados para calibrar os 
respetivos parâmetros Observou-se que o reservatório hidropneumático ligado ao circuito hidráulico induz pressões em 
regime transitório superiores às observadas quando este dispositivo não se encontrava ligado ao sistema. 

Palavras-chave: regimes transitórios, bombas centrífugas, válvula de retenção, Método das Características. 
 
ABSTRACT: The current paper aims to discuss the main uncertainties associated with the hydraulic transient modelling of 
pumping systems with and without surge protection. A one-dimensional hydraulic transient solver was developed based on the 
classic water hammer theory and solved using the Method of Characteristics. This solver incorporates the pump-element 
described by Sutter parameters, the pressurized surge tank described by the polytropic process and a formulation to describe 
the unsteady-state friction losses. The model was tested using transient pressure data collected from one laboratory hydraulic 
circuit. Transients were generated by the sudden stoppage of the pump due to failure of the power grid. Collected data were 
compared with the results of the numerical modelling and used to calibrate model parameters, and a good agreement was 
obtained. Some tests with the hydropneumatic vessel connected lead to higher pressure surges than when there was no 
protection in the system. 

Keywords: hydraulic transients, centrifugal pumps, check valve, Method of Characteristics.
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O controlo de regimes transitórios hidráulicos em 
condutas é uma das principais preocupações de 
engenheiros e entidades gestoras por razões relacionadas 
com risco, segurança e operação eficiente. Este 
fenómeno é causado por perturbações nos órgãos 
reguladores de caudal (e.g., bombas), originando efeitos 
dinâmicos transitórios, que em determinadas condições, 
produzem variações de pressão consideráveis. Um 
exemplo de perturbação em sistemas elevatórios é a 
paragem súbita dos grupos eletrobomba decorrente de 
um corte de corrente elétrica, podendo originar pressões 
sub-atmosféricas e, consequentemente, a ocorrência de 
cavitação, ou provocar a rutura de condutas devido à 
ocorrência de sobrepressões excessivas. Em sistemas 
elevatórios são frequentemente utilizados reservatórios 
hidropneumáticos para proteção do sistema. No entanto, 
se estes dispositivos não forem corretamente 
dimensionados, podem ocorrer variações excessivas de 
pressão devido ao fechamento abrupto das válvulas de 
retenção instaladas a jusante dos grupos eletrobomba 
(Provoost, 1983). Os sistemas hidráulicos mais suscetíveis 
a este fenómeno são aqueles onde ocorre uma carga 
elevada a jusante da válvula de retenção após a paragem 
súbita dos grupos eletrobomba, originando assim um 
elevado gradiente de pressão e consequente 
desaceleração do fluido. Assim, os sistemas hidráulicos 
mais suscetíveis à ocorrência deste fenómeno são os 
sistemas protegidos com reservatórios hidropneumáticos 
a jusante de válvulas de retenção e grupos eletrobomba 
em paralelo, onde apenas ocorre a paragem de um grupo 
(Thorley, 1991). 
O presente documento tem como principal objetivo a 
análise experimental e numérica do comportamento do 
escoamento numa conduta durante um regime 
transitório originado pela paragem súbita de um grupo 
eletrobomba devido a falha de corrente. O documento 
inclui a formulação do modelo matemático utilizado, a 
descrição das instalações experimentais e do conjunto de 
ensaios realizados, assim como a apresentação dos 
dados recolhidos. Procede-se à calibração e validação do 
modelo numérico com base nos dados experimentais, 
finalizando com uma apreciação dos principais resultados 
obtidos e discussão das incertezas associados aos 
modelos numéricos utilizados para descrever regimes 
transitórios hidráulicos. 

As equações que descrevem o comportamento do fluido 
durante o regime variável são baseadas nos princípios da 
conservação da massa e da quantidade de movimento 
linear [Equações (1) e (2), respetivamente], 
independentemente das condições iniciais e de fronteira. 
Estas equações são (Almeida e Koelle, 1992; Wylie e 
Streeter 1993): 

 
2

0
dH a Q

dt gS x


 


(1)

 1
0f

H dQ
h

x gS dt


  


 (2)

em que H  = cota piezométrica; a  = celeridade das ondas 
elásticas;  g = aceleração da gravidade; S  = área da secção 
transversal da conduta; Q  = caudal; hf  = perda de carga 
por unidade de comprimento; t = tempo; e  
x = coordenada espacial ao longo eixo da conduta. 
Estas equações estão associadas a hipóteses 
simplificativas inerentes à teoria clássica do golpe de 
aríete, relacionadas com as características do fluido, do 
escoamento e da conduta (Covas, 2003), 
nomeadamente: (i) o escoamento é unidimensional com 
um perfil de velocidades uniforme; (ii) o fluido é 
monofásico, homogéneo, compressível e as mudanças 
de densidade e temperatura são desprezáveis durante o 
regime transitório; (iii) as perdas de carga durante o 
regime variável são calculadas através das formulações 
utilizadas em regime permanente; (iv) o material da 
conduta tem um comportamento reológico elástico 
linear; (v) a interação fluido-estrutura é desprezável; (vi) a 
conduta é retilínea e uniforme com secção transversal 
constante, e sem entradas nem saídas de escoamentos 
laterais. 
Quando a primeira hipótese referida não se verifica, a 
perda de carga total deverá ser dividida em duas parcelas: 
uma parcela referente à perda de carga em regime 

permanente, 
sf

h  ; e outra ao regime variável,  
uf

h , de tal 

modo que 
s uf f fh h h   . A parcela de perda de carga 

em regime permanente 
sf

h  é descrita através da 

Equação (3) para um escoamento turbulento.  

Este artigo foi apresentado no 12º Congresso da Água e selecionado para submissão e possível publicação na Recursos Hídricos, tendo sido 
aceite pela Comissão de Editores Científicos Associados em 30 de maio de 2014. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos 
Hídricos , Vol. 35, Nº 2, 55-66, novembro de 2014.  
© APRH, ISSN 0870-1741 | DOI 10.5894/rh35n2-5 
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A formulação utilizada para descrever as perdas de carga 
em regime variável [Equação (4)] tem em conta as 
acelerações locais e convectivas e foi formulada por 
Vítkovský et al., (2000).  

 
2s

s
f n

f
h Q Q

gDS
  (3)

 3

uf

Qk Q Q
h a

gS t Q x

  
  

  

 (4)

em que fs = fator de atrito de Darcy-Weisbach;  
D = diâmetro interno da conduta; v'= viscosidade 
cinemática do fluido; k3 = coeficiente de decaimento da 
formulação de Vítkovský et al., (2000). 
O factor de atrito de Darcy-Weisbach depende das 
condições de escoamento e das características da parede 
da conduta. Para escoamentos turbulentos lisos, este 
termo depende apenas do número de Reynolds,  , e pode 
ser estimado através das seguintes expressões (Delgado, 
2013): 

Equação de Blasius  
0.25

0.3164

Re
sf   (5) 

Equação de Nikuradse 
0.237

0.221
0.0032

Re
sf    (6) 

Equação de  

Karman-Prandtl 
10

1 2.51
2log

Res sf f

 
   

 
 

  (7) 

O Método das Características (Wylie and Streeter, 1993) 
permite a transformação das Equações diferenciais 
parciais (1) e (2) em duas equações diferenciais ordinárias, 
que podem ser resolvidas através de um esquema 
numérico de diferenças finitas. Foi utilizado um esquema 
numérico de primeira e segunda ordem para integrar o 
termo de resistência ao escoamento em regime 

permanente. Relativamente ao termo de resistência ao 
escoamento em regime variável, utilizou-se um esquema 
de primeira ordem implícito e explícito, para as parcelas 
de aceleração local e convectiva, respetivamente 
(Delgado, 2013). As equações de compatibilidade 
apresentam a seguinte forma (Figura 1): 

 
K P P KQ C Ca H    (8) 

 
K N N KQ C Ca H    (9) 

em que  CP,  CaP, CN  e CaN = constantes que dependem 
do esquema numérico utilizado, do instante e da secção 
da conduta, sendo as respetivas equações apresentadas 
no Quadro 1. 
As Equações (8) e (9) descrevem o escoamento 
transitório através de duas linhas independentes e 
retilíneas que propagam informação relativa a 
propriedades de escoamento no domínio do espaço-
tempo. A descrição numérica dos coeficientes utilizados 
nas Equações (8) e (9) é apresentada no Quadro 2. 

2.1. Condições de fronteira 

2.1.1. Paragem súbita de uma bomba devido a corte 
de corrente elétrica 

A representação matemático do elemento bomba é 
baseada nas relações entre o caudal, , a velocidade de 
rotação,  , a altura de elevação,  , e o binário útil do motor,  
. Estas relações na maioria dos casos de engenharia, não 
estão disponíveis. Devem-se então, utilizar as 
características de bombas com número específico de 
rotações, NS , semelhantes. Contudo, devido à incerteza 
deste procedimento, os resultados obtidos nos modelos 
matemáticos devem ser analisados com parcimónia 
(Wylie e Streeter, 1993).  

 
 

a) 

 

b) 
 
 
 

 

Figura 1 - Grelha do Método das Características: (a) linhas características retilíneas; (b) localização das secções de cálculo. 
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Quadro 1 - Termos das equações de compatibilidade. 

Termos das equações de 
compatibilidade (ver  

 

Quadro 2) 

1 1

2 21

A A P P

P

P P

Q CaH C C
C

C C

   


  
 1 1

2 21

B B N N

N

N N

Q CaH C C
C

C C

   


  
 

2 21
P

P P

Ca
Ca

C C


  
 

2 21
N

N N

Ca
Ca

C C


  
 

Nota: Os identificadores ′ e ″ são referentes ao regime permanente e variável, respetivamente. 

 
 

 

Quadro 2 - Coeficientes dos parâmetros das equações de compatibilidade – adaptado de Covas (2003) e Soares et al. (2013). 

Resistência ao escoamento Coeficientes 

Resistência ao 
escoamento em 

regime 
permanente 

Precisão de 
primeira ordem 

1

2 0

P A A A

P

C R tQ Q

C

   

 
 1

2 0

N B B B

N

C R tQ Q

C

   

 
 

Precisão de 
segunda ordem 

1

2

0P

P A A A

C

C R tQ Q

 

  
 

1

2

0N

N B B B

C

C R tQ Q

 

  
 

Resistência ao escoamento em regime 
variável – formulação de 
Vítkovský et al., (2000) 

  1 3 ' 3 ' 3 '1
A

P K A A K A

A

Q
C k Q k Q Q k Q Q

Q
         

  1 3 ' 3 ' 3 '1
B

N K B B K B

B

Q
C k Q k Q Q k Q Q

Q
         

2 2 3P NC C k     

Nota:  = coeficiente de relaxação da derivada local da velocidade local. 

 
 
 
Para a representação matemática do grupo eletrobomba, 
são utilizados parâmetros adimensionais referentes às 
condições nominais de funcionamento (Chaudhry, 1987): 

 ; ; ;
R R R R

Q H N T
v h

Q H N T
      (10) 

em que v, h, α e β = parâmetros adimensionais referentes 
ao caudal, altura de elevação, velocidade de rotação e 
binário útil do motor. O índice R refere-se às condições 
nominais. 
Chaudhry (1987) propõe um procedimento iterativo para 
o cálculo das variáveis adimensionais. As curvas 
experimentais referentes à altura de elevação e ao 
binário útil, expressos em termos adimensionais, Fh e Fβ, 
respetivamente, estão representadas na Figura 2. De 
acordo com Marshall et al. (1965), estes parâmetros 
podem ser descritos em função de um ângulo 

 1tan /s v  . As formas das curvas experimentais 

tendem a ser semelhantes para números específicos de 
rotação próximos, sendo descritas por:  

 
2 2h

h
F

v



;

2 2
F

v








;

3/4

R
S R

R

Q
N N

H
  (11) 

 

As Equações (12) e (13) descrevem, respetivamente, a 
altura de elevação e o binário útil do motor (admitindo 
que o binário resistente é nulo, uma vez que houve um 
corte de corrente elétrica). A primeira equação é dada 
pelo equilíbrio de energia a jusante da bomba e a 
segunda pelo princípio das massas girantes. De referir 
que este modelo admite que as perdas de carga na 
conduta de aspiração e na conduta entre o grupo 
eletrobomba e a válvula de retenção são desprezáveis 
(Figura 3). 

 
UK res bomba V P PH H H C Q Q    (12) 

 2 2

60

dN
T WR

dt


   (13) 

em que 
UresH  = cota do reservatório de montante; 

Hbomba = altura de elevação da bomba no final do passo 
de cálculo; CV = coeficiente de perda de carga localizada 
da válvula de retenção; WR2 = inércia combinado do 
conjunto eletrobomba, motor, eixo e liquido no interior 
do impulsor da eletrobomba. 
Uma vez que este elemento é considerado na fronteira 
de montante do sistema hidráulico, utiliza-se a equação 
característica negativa [Equação (9)], tal como 
representado na Figura 3. 
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(a) 

 

(b)  

 
Figura 2 - Curvas características para quatro valores de velocidade específica de rotação: (a) altura de elevação; (b) binário útil - 
adaptado de Soares et al., (2013). 

 
Figura 3 - Esquema utilizado na definição do elemento 
eletrobomba. 
 
 
O último termo da Equação (12) representa as perdas de 
carga localizadas na válvula de retenção. Relativamente a 
este elemento, foram considerados três modelos de 
fechamento distintos: 

1. Manobra de fechamento quase-instantânea 
quando o escoamento inverte através da válvula 
(comportamento perfeito da válvula de retenção). 

2. Manobra de fechamento quase-instantânea num 
determinado instante. 

3. Manobra de fechamento calibrada com base nos 
dados experimentais. 

2.1.2. Válvula a descarregar para a atmosfera 

A seguinte equação pode ser escrita, tendo em conta 
uma válvula a descarregar para a atmosfera: 

 
22

K
K V V P P

V

Q
H Z C Q Q

gS

 
   
 

 (14) 

em que: Zv = cota da válvula; Sv = área da secção 
transversal da válvula. 
Uma vez que este elemento está localizado na fronteira 
de jusante do sistema hidráulico, considera-se a equação 
característica positiva [Equação(8)]. 

2.1.3. Reservatório hidropneumático 

A modelação matemática de reservatório 
hidropneumático (RHP) depende da consideração ou não 
da inércia da massa de líquido no interior do ramal de 
ligação entre a conduta principal e o RHP. As Equações 
(15) a (19) são válidas quando o comprimento do ramal de 
ligação é desprezável (Figura 4) – modelo de orifício. A 
Equação (15) é relativa à continuidade do escoamento na 
ligação da conduta principal ao ramal, a Equação (16) 
refere-se ao equilíbrio energético entre a conduta 
principal e o RHP e as Equações (17) a (19) referem-se às 
condições no interior deste dispositivo. 
 

 

Figura 4 - Esquema utilizado na definição do elemento RHP. 
 

 
1 2BPPQ Q Q   (15) 

 *

air BP BPK P b P BP P PH H H Z C Q Q     (16) 

  
airP air HPV PV V S Z Z    (17) 
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  0.5
BPP P BP

HPV
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    (18) 

 *

0air air

m

P PH V C  (19) 

em que *

airPH  = pressão absoluta no RHP; Hb = pressão 

atmosférica; CBP = coeficiente de perda de carga 
localizada no ramal de ligação; 

BPPQ  e 
BPQ  = caudal no 

ramal de ligação no fim e no início do passo de cálculo, 
respetivamente; 

airPV  e 
airV  = volume de ar no RHP no 

fim e no início do passo de cálculo, respetivamente; 
PZ  e 

Z  = cota de água no RHP no fim e no início do passo de 
cálculo, respetivamente; t  = passo de cálculo;  

HPVS  = área da secção transversal do RHP; m = expoente 

da lei politrópica dos gases; 
0C  = constante da lei 

politrópica dos gases. 
Caso o comprimento do ramal de ligação não seja 
desprezável e considerando um modelo rígido para a 
massa de água no interior do ramal de ligação, pode-se 
definir a Equação (20) para a relação entre o caudal e a 
cota piezométrica na conduta principal, e a pressão do ar 
no interior do RHP. Esta equação é baseada na equação 
da conservação da quantidade de movimento linear no 
ramal de ligação (Chaudhry, 1987), sendo considerada na 
modelação matemática em detrimento da Equação (16). 

 *

BP 1BP airP K P P b BP BPQ Q C H H Z H kQ Q       (20) 
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  (21) 
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em que C1 = constante que depende das características 
do ramal de ligação; k = constante que depende das 
perdas de carga no ramal de ligação; SBP = área da secção 
transversal do ramal de ligação; LBP = comprimento do 
ramal de ligação; DBP = diâmetro interno do ramal de 
ligação. 

O circuito experimental utilizado no âmbito desta 
investigação está instalado no Laboratório de Hidráulica e 
Recursos Hídricos, no Departamento de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Georrecursos no Instituto Superior Técnico 
(Figura 5a). O sistema é composto por uma conduta de cobre 
disposta em forma de espiral com aproximadamente 103.2 
m de comprimento, 20 mm de diâmetro interno e 1 mm de 
espessura de parede. O sistema é alimentado a partir de um 
tanque de armazenamento de 125 l de volume, por um 
grupo eletrobomba centrífuga com um caudal nominal de 
1.0 m3/h, 32.0 m de altura de elevação e uma potência de 
1.75 kW (Figura 5b). Imediatamente a jusante do grupo 
encontra-se uma válvula de retenção de agulha. A jusante da 
válvula de retenção encontra-se um reservatório 
hidropneumático com um volume de 60.0 l. Este dispositivo 
pode ser ligado e desligado do circuito principal através da 
abertura ou fechamento de uma válvula (Figura 5b). Na 
extremidade de jusante da conduta encontra-se instalada 
uma válvula esférica de DN 3/4’’ que permite o controlo do 
caudal em regime permanente (Figura 5c).  
O escoamento em regime permanente é medido através de 
um rotâmetro (Figura 5c) e as pressões em regime 
permanente e variável são medidas através de três 
transdutores (transdutores WIKA que medem em pressões 
absolutas de 0 a 25 bar e com uma precisão de 0.5%) 
localizados em três secções da conduta (T1 – extremidade de 
montante; T2 – secção no meio da conduta; T3 – 
extremidade de jusante). A Figura 6 apresenta um esquema 
simplificado da instalação experimental. 

 
 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 5 - Instalação experimental. Vista: (a) geral; (b) de montante; (c) de jusante. 
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Foram realizados vários ensaios experimentais em regime 
transitório provocados pela paragem súbita do grupo 
eletrobomba devido a um corte de corrente elétrica no 
instante t = 2 s. A Figura 7 apresenta a variação da cota 
piezométrica no transdutor T1 para caudais iniciais, Qi, entre 
100 e 600 l/h, com e sem o RHP ligado ao sistema. A Figura 
8 a variação da cota piezométrica nos três transdutores para 
um Qi = 600 l/h com e sem o RHP ligado ao sistema. 
A Figura 8 mostra que as pressões observadas são 
extremamente elevadas quando o RHP está ligado ao 
sistema hidráulico. Quando a bomba pára, a pressão desce 
na conduta principal e o RHP começa a alimentar o sistema 
hidráulico para jusante assim como para montante, na 
direção da válvula de retenção. Como a válvula de retenção 
não tem um comportamento ideal, e a desaceleração do 
fluido é muito elevada, a válvula permite a inversão do 
escoamento e fecha apenas quando o escoamento atinge 
uma velocidade elevada. 

Quando esta fecha, origina-se uma sobrepressão muito 
elevada a jusante da válvula de retenção. Estes resultados 
mostram que em determinadas circunstâncias, os 
reservatórios hidropneumáticos podem criar 
sobrepressões muito elevadas quando estão instalados 
em sistemas hidráulicos, quando estes dispositivos têm 
um volume de ar inicial muito elevado (Delgado et al., 
2013).. Uma vez que o reservatório hidropneumático 
mantém uma pressão quase constante a jusante da 
válvula após a paragem súbita do grupo eletrobomba, 
este fenómeno é idêntico à paragem súbita de apenas 
um grupo eletrobomba instalado em paralelo com outros 
grupos numa estação elevatória. Quando o RHP não está 
ligado, e uma vez que o desnível entre a válvula de 
jusante e a eletrobomba é reduzido, o fluido desacelera 
gradualmente, não produzindo sobrepressões quando a 
válvula de retenção fecha. 

Figura 6 - Esquema da instalação experimental. 
 
 
 
 
 

a) 

 

b) 

 

Figura 7 - Dados recolhidos em T1 com Qi = 100 -600 l/h: (a) sem RHP; (b) com RHP. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 8 - Dados recolhidos em T1, T2 e T3 com Qi = 600 l/h: (a) sem RHP; (b) com RHP. 
 
 

4.1. Paragem súbita do grupo eletrobomba sem o 
RHP ligado ao sistema 

4.1.1. Características do grupo eletrobomba 

O grupo eletrobomba tem os seguintes parâmetros 
nominais: caudal QR = 1.0 m3/h, altura de elevação  
HR = 32.0 m, potência PR = 1.75 kW e velocidade de 
rotação NR = 2900 rpm. A inércia do grupo, I, foi 
estimada pela formulação de Thorley e Faithfull (1992), 
na qual I  = I1 + I2, onde I1  = inércia da roda e do fluido; e  
I2 = inércia do motor, dadas por: 
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A inércia total do grupo foi estimada em 0.0025 kg/m2. 

4.1.2. Celeridade das ondas elásticas 

O valor teórico da celeridade das ondas elásticas foi 
estimado em 1290 m/s através da fórmula clássica 
(Almeida e Koelle, 1992) para uma conduta de cobre 
(módulo de elasticidade E = 177 GPa) ancorada ao longo 
do seu comprimento com 20 mm de diâmetro interno e 
1 mm de espessura da parede da conduta. No entanto, 
este valor foi estimado em 1150 m/s com base no tempo 
de propagação da perturbação entre os vários 
transdutores. Este valor é inferior ao valor teórico devido 
à presença de ar emulsionado no líquido. 

4.1.3. Resistência em escoamento permanente 

O factor de Darcy-Weisbach foi estimado com base nos 
valores de perda de carga observados entre os vários 

transdutores e comparado com os resultados obtidos 
através das Equações (5) a (7). Os resultados obtidos 
apresentam-se na Figura 9. A lei de perda de carga com 
um melhor ajustamento é descrita pela formulação de 
Nikuradse [Equação (6)]. 
 
 

 

Figura 9 - Comparação dos valores do fator de Darcy-Weisbach. 

4.1.4. Calibração do modelo 

A calibração do modelo matemático foi realizada com o 
ensaio de regime transitório com Qi = 600 l/h. A 
paragem da bomba inicia-se no instante t = 2 s. O nível 
do reservatório de montante foi fixado em 0.25 m e a 
cota da válvula de jusante foi fixada em 1.4 m com uma 
abertura constante de 7.16%. Adotou-se o valor estimado 
para a inércia e ajustou-se a potência em  
1.50 kW. A calibração do modelo foi realizada com base 
na comparação das cotas piezométricas imediatamente a 
jusante da bomba (transdutor T1). A Figura 10 apresenta 
os resultados para os dois primeiros modelos da válvula 
de retenção (ver 2.1.1), enquanto a Figura 11 apresenta os 
resultados para o terceiro modelo. 
Apesar dos três modelos descreverem corretamente a 
diminuição de pressão após o corte de corrente elétrica, o 
terceiro modelo é o que melhor se ajusta no instante de 
fechamento da válvula de retenção (aproximadamente 
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aos 5 s). No primeiro modelo (Figura 10a a vermelho), a 
válvula de retenção fecha demasiado cedo. No segundo 
modelo (Figura 10a a verde), o fechamento súbito produz 
uma sobrepressão muito superior à observada, devido à 
velocidade elevada no sentido inverso. Relativamente ao 
terceiro modelo, este ajusta-se melhor na zona do 
fechamento da válvula de retenção, uma vez que a 
manobra da válvula é calibrada e portanto, apresenta um 
movimento mais próximo da realidade, devido aos 
efeitos inerciais causados pela desaceleração do fluido. 
Sugere-se, assim, uma investigação futura para identificar 
a relação entre a aceleração e desaceleração do 
escoamento e a abertura da válvula, contudo isto 
encontra-se fora do âmbito da presente investigação. 

4.1.5. Validação do modelo 

Os valores calibrados anteriormente foram utilizados 
para realizar a validação do modelo para Qi = 300 l/h. A 
paragem da bomba inicia-se no instante  t = 2 s. Os 
parâmetros modificados foram a abertura inicial da 
válvula de jusante (4.92 %), a potência da bomba (2,00 
kW), tendo-se também calibrado uma nova manobra 
para a válvula de retenção. Os resultados obtidos para a 
validação no modelo estão representados na Figura 12. 

4.2. Paragem súbita do grupo eletrobomba com 
RHP 

Nesta secção pretende-se simular o mesmo sistema 
hidráulico mas com o RHP ligado à conduta principal. O 
modelo é calibrado para o ensaio com Qi = 600 l/h. A 
paragem da bomba inicia-se no instante t = 2 s. 
Consideram-se os mesmos parâmetros calibrados em 

4.1.4. As características do RHP são as seguintes: distância 
da bomba = 0.75 m; diâmetro do ramal de ligação = 20 
mm; coeficiente de perda de carga localizada = 25; cota 
inicial da água = 0.56 m; diâmetro do RHP = 0.35 m; 
volume inicial de ar = 30 l; comprimento do  
ramal = 0.30 m. 
Na Figura 13 e Figura 14 apresentam-se os resultados 
considerando um modelo para o ramal de ligação 
descrito por um orifício e por um ramal com 
comprimento não desprezável, respetivamente. O 
modelo matemático da Figura 13 descreve a diminuição 
inicial de pressão após a paragem da bomba. Contudo, as 
sobrepressões devidas ao fechamento da válvula de 
retenção não são reproduzidas pelo modelo numérico, 
apesar de se observar uma elevada velocidade no 
momento de fechamento da válvula de retenção 
(aproximadamente -800 l/h, o que corresponde a uma 
velocidade de 0.71 l/s). Este resultado deve-se ao facto 
de o modelo matemático apenas considerar um orifício 
entre a conduta principal e dispositivo de proteção, 
desprezando a inércia no interior do ramal de ligação. 
Desta forma, quando a pressão começa a aumentar, o 
RHP atua quase imediatamente, controlando o regime 
variável originado pelo fechamento da válvula de 
retenção. 
Quando o ramal de ligação é considerado (Figura 14), as 
sobrepressões e subpressões são satisfatoriamente 
estimadas, apesar de o modelo descrever uma dissipação 
de energia mais acentuada do que se observa nos dados 
recolhidos. Tal poderá estar relacionado com a 
consideração de um modelo de massa rígida no ramal de 
ligação e não um modelo elástico. 
 
 
 
 
 

a) 

 

b) 

 
 
Figura 10 - Calibração do modelo para uma paragem súbita da bomba sem RHP com Qi = 600 l/h – modelos 1 e 2 para a descrição 
da válvula de retenção: (a) cota piezométrica a jusante da bomba; (b) caudal na bomba. 
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a) 

 

b) 

 
 
Figura 11 - Calibração do modelo para uma paragem súbita da bomba sem RHP com Qi = 600 l/h – modelos 3 para a descrição da 
válvula de retenção: (a) cota piezométrica a jusante da bomba; (b) caudal na bomba e manobra da válvula de retenção. 
 
 
 

a) 

 

b) 

 
 
Figura 12 - Validação do modelo para uma paragem da bomba sem RHP com Qi = 300 l/h – modelo 3 para a descrição da válvula de 
retenção: (a) cota piezométrica a jusante da bomba; (b) caudal na bomba e manobra da válvula de retenção. 
 
 
 

a) 

 

b) 

 
 
Figura 13 - Calibração do modelo para uma paragem súbita da bomba com RHP com Qi = 600 l/h – modelo do RHP sem ramal de 
ligação: (a) cota piezométrica a jusante da bomba; (b) caudal na bomba e manobra da válvula de retenção. 
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a) 

 

b) 

 
 
Figura 14 - Calibração do modelo para uma paragem súbita da bomba com RHP com Qi = 600 l/h – modelo do RHP com ramal de 
ligação: (a) cota piezométrica a jusante da bomba; (b) caudal na bomba e manobra da válvula de retenção. 
 
 

Foi desenvolvido um modelo matemático baseado na 
teoria clássica do golpe de aríete que incorpora três 
elementos independentes: (i) elemento eletrobomba 
descrito pelos parâmetros de Suter; (ii) válvula de jusante 
descrita por uma lei de perda de carga em função da 
abertura; e (iii) um reservatório hidropneumático descrito 
pela lei politrópica dos gases e com um ramal de ligação 
descrito por um orifício e por um trecho de conduta com 
um comprimento dignificativo. 
Procedeu-se a uma campanha de recolha de dados de 
regimes transitórios numa instalação experimental no 
Laboratório de Hidráulica e Recursos Hídricos, no 
Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e 
Georrecursos no Instituto Superior Técnico. O regime 
transitório foi iniciado pela paragem súbita de um grupo 
eletrobomba devido a um corte de corrente elétrica com 
e sem RHP ligado à conduta principal. Estes ensaios 
permitiram observar que quando o dispositivo de 
proteção se encontra ligado à conduta as sobrepressões 
geradas pelo regime transitório eram superiores quando 
o referido dispositivo não se encontrava ligado ao 
sistema. Tal se deve à maior desaceleração do fluido na 
direção da válvula de retenção, que provoca um 
fechamento brusco deste dispositivo com uma 
determinada velocidade no sentido RHP-bomba. 
Na calibração do modelo matemático, para um regime 
transitório provocado pela paragem súbita da bomba 
sem RHP, obteve-se um bom ajustamento dos 
resultados numéricos aos dados experimentais 
recolhidos quando se utilizou um modelo de válvula de 
retenção descrito por uma manobra calibrada e se 
ajustou devidamente os seguintes parâmetros: (i) 
formulação de resistência ao escoamento; (ii) celeridade 
das ondas elásticas; (iii) inércia do grupo eletrobomba; e 
(iv) potência do grupo. 
Na calibração do modelo para uma paragem da bomba 
com o RHP ligado ao sistema hidráulico, apenas se 
obteve uma boa estimativa dos valores de sobrepressões 
e subpressões quando o RHP era descrito por um 
modelo matemático em que se considerava uma massa 

de água rígida no interior do ramal de ligação. As 
diferenças entre os resultados numéricos e os dados 
experimentais podem estar relacionados com a não 
consideração de um modelo elástico naquela região, ou 
devido à elevada turbulência e alteração do perfil de 
velocidades na zona do ramal de ligação, que não é 
considerada no modelo unidimensional desenvolvido. 
Esta análise efetuada permite concluir a necessidade de 
desenvolvimento de simuladores de regimes transitórios 
hidráulicos mais robustos capazes de descrever os 
fenómenos de natureza mais complexa. 
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RESUMO: A determinação das dimensões transversais de um circuito hidroelétrico é geralmente efetuada recorrendo à 
minimização da soma dos encargos totais associados à sua construção com os encargos referentes às perdas de energia, 
ambos atualizados a uma data de referência. 
Em circuitos hidráulicos com extensão reduzida, o peso significativo do custo do equipamento hidromecânico da tomada 
de água bem como a importância das perdas de energia correspondentes às transições de secção, impede a otimização 
recorrendo a métodos correntes, uma vez que a função objetivo contém parcelas cuja quantificação depende de mais do 
que uma das grandezas a otimizar. 
Assim, a resolução do problema requer a utilização de métodos de otimização de funções de múltiplas variáveis e a sua 
característica sequencial, inerente à quantificação dos encargos totais que constituem a função objetivo, torna adequada a 
utilização de um algoritmo de Programação Dinâmica.  
Para além da descrição geral dos conceitos subjacentes aos algoritmos de Programação Dinâmica, apresentar-se-á a sua 
aplicação prática em alguns dos casos de estudo mais interessantes. 

Palavras-chave: Hidroeletricidade; Dimensionamento económico; Programação dinâmica. 

ABSTRACT: The cross sectional sizing of an hydropower plant hydraulic circuit is usually performed through the minimization of 
the sum of the total construction costs with those related to energy losses, both discounted at a reference date.  
In hydraulic circuits with reduced length, the significant weight of the hydromechanical equipment costs of the water intake as 
well as the significance of the head losses due to section transitions, are not compatible with the use of current optimization 
methods, since the objective function contains components whose quantification depends on more than one of the quantities to 
optimize. 
Thus, it requires the use of multivariable optimization methods and their sequential character, inherent to the quantification of 
total costs which is the function to optimize, makes appropriate the use of a dynamic programming algorithm.  
In addition to the description of the concepts underlying the Dynamic Programming algorithms, its practical application i n some 
interesting case studies is presented. 

Keywords: Hydropower; Economic sizing; Dynamic programming. 
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O critério usual para fixação das características 
geométricas de um circuito hidráulico em 
Aproveitamentos Hidroelétricos (AH), no que se refere às 
suas dimensões transversais, tem como objetivo a 
minimização da soma dos encargos totais envolvidos 
(construção e perdas de energia) associados à obra, 
atualizados a uma data de referência. 
Em circuitos hidráulicos sob pressão com extensão 
reduzida, a otimização das suas dimensões transversais 
não é possível com recurso aos métodos correntes, uma 
vez que a função objetivo (expressão a minimizar) 
contém parcelas cuja quantificação depende de mais do 
que uma das grandezas a otimizar. 
De facto, as condições geológicas e topográficas assim 
como as pressões a que irá estar sujeito o circuito 
hidráulico levam frequentemente à necessidade de 
considerar trechos com revestimentos diferentes, 
nomeadamente em betão e em aço. Às transições entre 
essas zonas de características diferentes estão associadas 
perdas de energia cujo peso nas perdas de energia totais 
não pode ser considerado desprezável, dependendo o 
valor dos encargos com as perdas de energia nas 
transições, simultaneamente, das dimensões das secções 
contíguas e do seu comprimento. 
Por outro lado, o significativo peso relativo do custo do 
equipamento hidromecânico da tomada de água 
(comportas de guarda e ensecadeiras), bem como a 
importância relativa das perdas de energia 
correspondentes às transições associadas, justifica a sua 
inclusão na otimização global das dimensões. 
Assim, se por um lado a abordagem do problema implica 
a utilização de métodos de otimização de funções de 
múltiplas variáveis, por outro, a característica sequencial 
inerente à quantificação dos encargos totais que 
constituem a função objetivo torna adequada a utilização 
de um algoritmo de Programação Dinâmica (Valadares 
Tavares e Correia, 1986, e Rao, 1979). 

A aplicação de tal algoritmo à otimização das dimensões 
de circuitos hidráulicos tem vindo a ser concretizada em 
diversos AH da EDP, com bons resultados, desde a 
década de 1990 (Foz Côa (1991), Venda Nova II (1997), 
Baixo Sabor (2005), Picote II (2006) e Bemposta II 
(2007)). 

Na Figura 1 apresenta-se o perfil longitudinal do circuito 
hidráulico de um recente projeto que se afigura como um 
caso típico de aplicação do algoritmo de otimização 
tratado no presente texto, adequado ao apoio à descrição 
e caracterização do tipo de problema em análise. 
O referido circuito hidráulico é constituído por um túnel 
de adução com cerca de 400 m de extensão, constituído 
por dois trechos: um corrente em betão (cerca de 350m) 
e outro blindado ao longo de 45 m. Inclui quatro 
transições de secção com extensões da ordem da dezena 
de metros: bocal (transição entre a secção da grade de 
proteção para a secção das comportas); transição 
retângulo-redondo entre a secção das comportas e a 
secção corrente em betão; transição entre a secção em 
betão e a secção blindada e transição entre a secção 
blindada e a secção de entrada da espiral do grupo. 
Uma vez que a secção da entrada do bocal fica definida 
com base em critérios técnicos de estabilidade da grade e 
que o diâmetro da secção de entrada da espiral se 
encontra fixado pelas características dos grupos 
geradores, resta fixar as seguintes dimensões transversais 
das obras de adução: a secção de obturação das 
comportas, o diâmetro característico interior da secção 
em betão e o diâmetro interior da secção blindada. Estas 
secções relacionam-se entre si de uma forma sequencial 
(secção das comportas-secção em betão-secção 
blindada) através dos trechos de transição cuja definição 
resulta do processo de otimização a seguir referido. 

 

 
 
Figura 1 - Perfil longitudinal do circuito hidráulico. 
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A fixação das dimensões longitudinais dos trechos de 
transição de secção é efetuada com base em critérios 
associados ao seu adequado comportamento hidráulico 
incluindo a ponderação ótima das perdas de carga 
localizadas e contínuas (Levin, 1968) e o cumprimento do 
previsto nas normas do ASCE (1982). 
A função objetivo é definida como a soma dos encargos 
totais associados à construção com os encargos devidos 
às perdas de energia incorridas ao longo da exploração 
do AH. Assim, é necessário, em função das dimensões 
características a otimizar, identificar, para as obras de 
construção civil, os tipos de trabalhos envolvidos, estimar 
as respetivas quantidades e fixar os preços unitários 
correspondentes e, para o equipamento hidromecânico 
(comportas, ensecadeiras e blindagens), adotar uma 
formulação para quantificar os seus custos. 
Simultaneamente, têm de ser fixados os dados de base 
para quantificação dos encargos financeiros respetivos 
(cronogramas de investimentos, taxa de atualização e 
percentagens para imprevistos) à data de entrada em 
serviço da central (data de referência). 
Para quantificação dos encargos com as perdas de 
energia utilizam-se as abordagens habituais para o 
cálculo das perdas de carga contínuas, nas secções 
correntes, e das perdas de carga localizadas, nas 
transições de secção, e adotam-se, com base na curva de 
caudais turbinados classificados, os caudais equivalentes 
em termos de perdas de energia e de volume turbinado, 
que refletem a distribuição temporal dos períodos de 
turbinamento e de bombagem (caso se trate de um AH 
reversível), atualizando tais encargos à data de referência. 
Nos pontos seguintes, apresentar-se-á a descrição geral 
do algoritmo de Programação Dinâmica e a metodologia 
da sua aplicação a dois casos de estudo. 

Em muitos dos problemas práticos, é necessário tomar 
decisões sequenciais em diferentes pontos no tempo e 
no espaço, e a níveis distintos, digamos que para um 
componente, para um sub-sistema ou para um sistema. 
Problemas em que as decisões são tomadas 
sequencialmente são designados problemas de decisão 
sequencial. Uma vez que estas decisões são tomadas 
num determinado número de estádios, são também 
designados como problemas de decisão multi-estádio. A 
programação dinâmica é uma técnica matemática bem 
ajustada à resolução deste tipo de problemas, tendo sido 
desenvolvida nos anos 1950 por Richard Bellman (Rao, 
1979). 
Quando aplicável, a técnica de programação dinâmica 
representa ou decompõe um problema de decisão multi-
estádio numa sequência de problemas de decisão de 
estádio único, permitindo representar um problema com 
N variáveis numa sequência de N problemas de variável 
única, que podem ser sucessivamente resolvidos. Na 
maioria dos casos, a solução dos N sub problemas é mais 
simples que a solução do problema inicial. A 
decomposição em N sub problemas é efetuada de modo 

a que a solução ótima do problema original com N 
variáveis pode ser obtida a partir das soluções ótimas dos 
N problemas simples. É importante notar que a técnica 
de otimização utilizada em cada um dos N problemas é 
irrelevante, podendo ir desde um processo de 
enumeração simples até um cálculo diferencial ou uma 
técnica de programação não linear. 
Quando aplicado à programação dinâmica, um processo 
de decisão multi-estádio consiste num determinado 
número de processos simples (de estádio único) que 
estão ligados em série de modo a que o resultado 
(output) de um estádio é um dado de entrada (input) do 
estádio que lhe sucede. Em sentido estrito, este tipo de 
processo deveria ser designado como um processo de 
decisão multi-estádio em série uma vez que cada um dos 
estádios simples estão ligados “head to tail” sem 
realimentação. 

No caso descrito no ponto 2, representativo de situações 
habituais, as dimensões otimizadas foram as seguintes:  

• Dimensões da secção de obturação das 
comportas da tomada de água, l x h; 

• Diâmetro característico interior da secção dos 
túneis revestidos a betão, Db; 

• Diâmetro interior da secção blindada, Da. 

Em contexto de aplicação de um algoritmo de 
programação dinâmica ao dimensionamento económico 
de circuitos hidráulicos, estas dimensões são 
denominadas variáveis de estado, Xi, e caracterizam os 
estádios em que o sistema em análise é dividido (Tavares 
e Correia, 1986, e Rao, 1979). 
Neste caso particular de aplicação, as variáveis de estado 
coincidem com as variáveis de decisão sendo a função 
utilidade, Ui, em cada um dos estádios, calculada em 
função das variáveis de estado Xi e Xi-1. Para o estádio i = 
1 a função utilidade, U1, só depende da variável de estado 
X1. Esta função quantifica os encargos com a construção 
e com as perdas de energia relativas a cada estádio.  
A função Ui pode ser escrita da seguinte forma: 

  

em que: 

Ti(Xi) –  encargos dependentes apenas do valor da 
variável Xi (estádio i); 

Qi(Xi) –  encargos com a construção; 
Ri(Xi) –  encargos com as perdas de energia; 
Si(Xi,Xi-1)  –  encargos com as perdas de energia 

dependentes do valor da variável Xi (estádio 
i) e da variável Xi-1 (estádio i-1) – introduz a 
interdependência entre estádios; 

  

 )X(U)X,X(S)X(T)X,X(U 1i
*

1i1iiiii1iii  

 )X(R)X(Q)X(T iiiiii 
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 - valor mínimo da soma dos 
encargos com a construção, 
de todos os encargos com 
as perdas de energia 
(dependentes apenas do 
valor da variável Xi (estádio 
i) e dependentes do valor 
desta e da variável Xi-1 
(estádio i-1)) e da mesma 
grandeza relativa ao 
estádio anterior (i-1).  

Para i = 1 será 

  

No caso em apreço, para o estádio 1, uma vez fixada a 
relação entre a altura e a largura da secção de cada 
comporta, l x h, pode calcular-se, para cada largura da 
comporta (variável de estado, X1 ≡ l), o custo das duas 
comportas e das ensecadeiras, Q1(X1), assim como os 
encargos associados às perdas de energia no bocal de 
tomada de água, R1(X1) – ver Figura 2.  
 

 
 
 
 

 
Figura 2 - Funções utilidade. 

 
 
 

  )X,X(Umin)X(U 1iiii
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No estádio 2 a variável de estado corresponde ao 
diâmetro do trecho em betão (variável de estado, X2 ≡ 
Db). Para cada valor desse diâmetro podem calcular-se 
os seus encargos de construção, Q2(X2), e os valores dos 
encargos correspondentes às respetivas perdas de 
energia contínuas e às perdas localizadas nas curvas, 
R2(X2). Calculam-se, igualmente, os encargos com as 
perdas de energia no quadrado-redondo, S2(X2,X1) = 
S2(Db,l), dependentes do valor do diâmetro do trecho 
em betão (variável X2 ≡ Db) e da largura da comporta 
(variável X1 ≡ l). Esses encargos são somados à função 
U1*(X1), estádio i-1, obtendo-se os valores 
correspondentes à função U2(X2,X1), para os valores da 
variável X1 ≡ l considerados, e os respetivos mínimos, 
U2*(X2), associados aos valores adotados para a variável 
X2 ≡ Db. 
Idêntico procedimento se segue para o estádio 3, cuja 
variável de estado corresponde ao diâmetro do trecho 
blindado (variável de estado, X3 ≡ Da). Para cada valor 
desse diâmetro são calculados os respetivos encargos 

com a construção, Q3(X3), bem como os valores dos 
encargos correspondentes às perdas de energia 
contínuas e às perdas localizadas no cone de transição 
blindagem-espiral, R3(X3). Calculam-se, igualmente, os 
encargos com as perdas de energia no cone de transição 
betão-blindagem, S3(X3,X2) = S3(Da,Db), dependentes 
do valor do diâmetro dos trechos blindado (variável X3 ≡ 
Da) e em betão (variável X2 ≡ Db). Esses encargos são 
somados à função U2*(X2), estádio i-1, obtendo-se os 
valores correspondentes à função U3(X3,X2), para os 
valores da variável X2 ≡ Db considerados, e os respetivos 
mínimos, U3*(X3), associados aos valores adotados para 
a variável X3 ≡ Da. 
A determinação do mínimo de U3*(X3) permite definir a 
escolha ótima do valor da variável X3 (diâmetro da 
blindagem, Da), assim como das variáveis X2 (diâmetro 
dos trechos em betão, Db) e X1 (largura da comporta, l) 
que conduzem ao referido mínimo, conforme se 
evidencia na Figura 3. 
 

 

 
 
Figura 3 - Funções utilidade: tabelas de cálculo. 

 

Min U
*

3
 

Estádio 1

Q1(X1) R1(X1)

X1 ≡ l U1
*
(X1)

3.8 2405.2 2405.2 1746.1 659.1

3.9 2386.0 2386.0 1791.9 594.1

4 2374.6 2374.6 1837.7 536.8

4.1 2370.0 2370.0 1883.6 486.3

4.2 2371.1 2371.1 1929.5 441.7

4.3 2377.4 2377.4 1975.4 402.0

4.4 2388.0 2388.0 2021.3 366.7

4.5 2402.4 2402.4 2067.2 335.1

4.6 2420.1 2420.1 2113.2 306.9

4.7 2440.8 2440.8 2159.1 281.6

Estádio 2

Q2(X2) R2(X2) S2(X2,X1)

X2 ≡ Db X1: 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 U2*(X2) 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

10 10563.2 10538.7 10526.2 10521.5 10523.4 10532.1 10548.0 10571.5 10603.0 10642.6 10521.5 5740.1 2411.4 6.5 1.2 0.0 0.0 0.7 3.2 8.5 17.6 31.3 50.3

10.1 10516.7 10490.1 10476.4 10471.5 10473.0 10480.8 10495.2 10516.6 10545.4 10581.9 10471.5 5809.6 2291.9 9.9 2.5 0.2 0.0 0.3 1.8 5.6 12.7 23.7 39.6

10.2 10478.5 10449.4 10434.3 10429.0 10430.2 10437.3 10450.5 10470.2 10496.8 10530.5 10429.0 5879.5 2179.5 14.4 4.4 0.7 0.0 0.1 0.9 3.5 8.8 17.7 30.7

10.3 10448.3 10416.3 10399.5 10393.4 10394.5 10401.1 10413.4 10431.6 10456.3 10487.6 10393.4 5949.7 2073.7 19.8 7.0 1.6 0.1 0.0 0.4 2.1 6.0 12.9 23.5

10.4 10425.6 10390.5 10371.6 10364.4 10365.2 10371.6 10383.1 10400.3 10423.3 10452.5 10364.4 6020.1 1973.9 26.3 10.5 3.0 0.4 0.0 0.1 1.1 3.8 9.1 17.7

10.5 10410.0 10371.5 10350.4 10341.8 10342.0 10348.2 10359.3 10375.6 10397.2 10424.6 10341.8 6090.9 1880.0 34.0 14.7 4.9 1.0 0.0 0.0 0.5 2.3 6.3 13.0

10.6 10401.3 10359.2 10335.4 10325.2 10324.6 10330.7 10341.4 10357.0 10377.5 10403.4 10324.6 6162.0 1791.3 42.9 19.9 7.5 1.9 0.2 0.0 0.2 1.3 4.1 9.4

10.7 10399.1 10353.1 10326.5 10314.4 10312.7 10318.4 10329.0 10344.1 10363.7 10388.3 10312.7 6233.4 1707.7 52.9 26.1 10.9 3.4 0.6 0.0 0.0 0.7 2.6 6.5

10.8 10403.1 10352.9 10323.3 10309.1 10306.1 10312.3 10321.8 10336.1 10353.8 10374.8 10306.1 6305.0 1628.7 64.2 33.2 15.0 5.4 1.2 1.2 0.1 0.0 0.0 0.3

10.9 10413.0 10358.5 10325.6 10309.0 10304.6 10308.8 10319.1 10333.6 10352.0 10374.7 10304.6 6377.0 1554.1 76.7 41.5 19.9 8.0 2.3 0.3 0.0 0.1 0.8 2.8

Estádio 3

Q3(X3) R3(X3) S3(X3,X2)

X3 ≡ Da X2: 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 U3
*
(X3) 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9

8 13517.0 13499.5 13491.3 13492.0 13501.2 13518.5 13543.1 13574.7 13613.2 13658.3 13491.3 2147.4 595.9 252.2 284.6 319.0 355.3 393.5 433.5 475.2 518.7 563.7 610.4

8.1 13475.5 13454.0 13441.8 13438.4 13443.5 13456.6 13477.0 13504.2 13538.4 13579.2 13438.4 2158.0 588.9 207.1 235.5 265.9 298.1 332.1 367.9 405.4 444.6 485.3 527.7

8.2 13447.3 13422.1 13406.2 13399.1 13400.3 13409.6 13426.0 13449.3 13479.5 13516.2 13399.1 2168.8 588.4 168.6 193.4 220.1 248.5 278.7 310.6 344.2 379.4 416.2 454.5

8.3 13431.3 13402.9 13383.6 13373.0 13370.7 13376.4 13389.2 13408.8 13435.2 13468.2 13370.7 2179.8 594.0 136.0 157.6 180.8 205.8 232.5 260.8 290.7 322.3 355.3 389.9

8.4 13426.8 13395.4 13373.0 13359.3 13353.7 13356.13 13365.5 13381.8 13404.8 13434.3 13353.7 2190.9 605.8 108.6 127.2 147.4 169.2 192.6 217.7 244.2 272.3 301.9 333.0

8.5 13432.9 13398.8 13373.7 13357.0 13348.6 13347.9 13354.2 13367.3 13387.1 13413.4 13347.9 2202.2 623.6 85.7 101.6 119.0 137.9 158.4 180.4 203.9 228.9 255.3 283.1

8.6 13448.9 13412.4 13384.8 13365.5 13354.3 13350.9 13354.4 13364.6 13381.4 13404.7 13350.9 2213.6 647.1 66.7 80.2 95.1 111.4 129.2 148.4 169.1 191.2 214.6 239.4

8.7 13474.1 13435.5 13405.5 13383.9 13370.3 13364.4 13365.3 13372.8 13386.9 13407.4 13364.4 2225.2 676.3 51.1 62.5 75.1 89.1 104.4 121.1 139.2 158.6 179.3 201.4

8.8 13507.9 13467.3 13435.3 13411.6 13395.8 13387.5 13386.1 13391.1 13402.8 13420.7 13386.1 2237.0 710.9 38.5 47.9 58.5 70.4 83.5 97.9 113.6 130.6 148.8 168.3

8.9 13549.6 13507.3 13473.5 13447.9 13430.0 13419.7 13416.1 13419.0 13428.3 13443.9 13416.1 2248.9 750.7 28.4 36.1 44.9 54.9 66.0 78.3 91.9 106.6 122.6 139.8

U1(X1)=Q1(X1)+R1(X1)

U2(X2,X1)=Q2(X2)+R2(X2)+S2(X2,X1)+U1
*
(X1)

U3(X3,X2)=Q3(X3)+R3(X3)+S3(X3,X2)+U2
*
(X2)
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No exemplo acima resulta a seguinte sequência de 
valores: o valor mínimo da função objetivo é obtido para 
o diâmetro da secção blindada (Da) de 8.5 m ao qual está 
associado o diâmetro da secção em betão (Db) de 10.5 m 
que, por sua vez, está ligado à largura da comporta de 
4.1 m. 

O AH do Baixo Sabor é constituído por dois escalões em 
cascata, cada um composto por uma barragem e por dois 
circuitos hidráulicos em túneis independentes que 
alimentam cada uma das turbinas reversíveis do tipo 
Francis. 
No Escalão de Montante cada um dos circuitos 
hidráulicos foi dimensionado para caudais de 85 m3/s em 
turbinamento e 70 m3/s em bombagem e no escalão de 
Jusante os correspondentes valores são de 60 m3/s em 
turbinamento e 55 m3/s em bombagem. 
Os circuitos hidráulicos a seguir apresentados são dois 
casos recentes de aplicação da metodologia 
anteriormente descrita. 

5.1. Escalão de Montante 

5.1.1. Breve Descrição dos Circuitos Hidráulicos 

Esquematicamente, e de montante para jusante, cada 
um dos circuitos hidráulicos de adução é constituído por 
(Figuras 4 e 5): 

• uma tomada de água, constituída por um bocal e 
uma torre de manobra das comportas; 

• um trecho curto em galeria sub-horizontal; 
• um poço inclinado a 60º; 
• um trecho em galeria sub-horizontal, que inclui 

uma parte blindada; 
• um curto elemento horizontal, também blindado, 

à entrada da espiral do grupo. 

O diâmetro interior corrente da secção circular das 
galerias em carga é de 5.7 m na zona revestida a betão e 
de 4.4 m na zona blindada, valores resultantes dos 
estudos de dimensionamento económico, que a seguir se 
apresentam. 
O trecho de galeria com revestimento a betão tem uma 
extensão total, entre o fim do quadrado-redondo da 
tomada de água e o início do cone de transição betão-
blindagem, de 191.7 m, no circuito mais curto (G1), e de 
280.8 m, no circuito mais longo (G2), correspondendo 
cerca de 46.3 m e 31.5 m aos comprimentos dos poços 
inclinados a 60º, respetivamente para G1 e G2.  

 
 
 
 

 
 
Figura 4 - Escalão de Montante: planta geral dos circuitos hidráulicos. 
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Figura 5 - Escalão de Montante: perfis longitudinais dos circuitos hidráulicos e suportes tipo das secções 
transversais. 

 
 
 
Foram definidos tipos de contenções e de revestimentos 
a aplicar em função da classificação geomecânica que 
caracteriza pelo índice RMR o maciço atravessado pelos 
circuitos hidráulicos. Inclui-se na Figura 5 um esquema 
dos suportes tipo previstos. 

5.1.2. Dimensionamento Económico 

Para o dimensionamento económico das secções 
transversais do circuito hidráulico utilizou se a 
metodologia descrita no capítulo 4. 
Como variáveis a otimizar (variáveis de estado) foram 
consideradas:  

• as dimensões da secção das comportas da 
tomada de água, l x h; 

• o diâmetro do trecho em betão, Db; 
• o diâmetro do trecho blindado, Da. 
• Considerou-se uma discretização das variáveis de 

10 cm. 
• A interdependência entre estádios corresponde às 

perdas de energia nas transições entre cada uma 
das secções a que correspondem as variáveis, 
nomeadamente: 

• transição do tipo “quadrado-redondo” que 
permite transformar o retângulo da secção da 
comporta para o círculo da secção do trecho 
corrente em betão; 

• tronco de cone que permite transformar de forma 
gradual o círculo da secção do trecho corrente em 
betão para o círculo da secção blindada. 

Para efeitos de dimensionamento económico 
considerou-se um período de exploração de 50 anos 
representado por três estádios de evolução do sistema 
eletroprodutor, cada um dos quais caracterizado por: 
volumes turbinados e bombados, tempos de utilização e 
custos específicos das perdas de energia. 
Na Figura 6 apresenta-se a função objetivo e as relações 
entre as variáveis de estado ou de decisão otimizadas 
bem como os encargos totais correspondentes aos 
estádios a que cada uma delas se refere. A função 
objetivo, que corresponde à curva de encargos totais 
dados em função do diâmetro do trecho blindado, 
apresenta o seu valor mínimo para diâmetros do referido 
trecho entre 4.4 e 4.5 m. Os outros dois gráficos da 
mesma figura permitem constatar que para esses 
diâmetros do trecho blindado seria de adotar um 
diâmetro para o trecho em betão com 5.8 m e, para este 
valor, uma comporta com largura de 3.3 m. 
As curvas de encargos totais para cada estádio permitem 
determinar os correspondentes valores ótimos das 
respetivas variáveis de decisão na hipótese de se realizar 
a otimização apenas até esse estádio. Assim, a 
otimização isolada da largura da comporta conduziria, 
conforme se observa do gráfico, a uma largura entre 3.0 
e 3.1 m, inferior à resultante da otimização global, 
enquanto a inclusão adicional do trecho em betão levaria 
à fixação de um diâmetro para este trecho entre 5.9 e 
6.0 m, superior ao que é obtido pela otimização global. 
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Figura 6 - Função objetivo e relação entre variáveis de decisão 
otimizadas. 

As dimensões adotadas foram as seguintes: 

• diâmetro dos trechos blindados, Db=4.4 m; 
• diâmetro dos trechos em betão, Da=5.7 m; 
• dimensões das comportas = 3.3 (l) x  6.0 (h) m2. 

 

Figura 7 - Superfície de encargos totais. 

Tendo em vista a fixação dos valores das variáveis de 
decisão (dimensões a otimizar), realizou-se uma análise 
da superfície dos encargos totais em função das duas 
variáveis de decisão de ordem superior (X3 = Da, 

diâmetro do trecho blindado ; X2 = Db, diâmetro do 
trecho em betão), representada na Figura 7. 
Conforme se pode verificar o valor escolhido para o 
diâmetro dos trechos em betão não corresponde 
exatamente ao que é originado pela sequência ótima. No 
entanto, verificando se que a variação de encargos totais 
entre a hipótese (Da=4.4 ; Db=5.8) e a hipótese (Da=4.4 ; 
Db=5.7) é insignificante, optou-se pela solução que 
apresenta menores investimentos iniciais. Por outro lado, 
verifica-se que esta escolha não altera as dimensões 
ótimas das comportas. 

5.2. Escalão de Jusante 

5.2.1. Breve Descrição dos Circuitos Hidráulicos 

Esquematicamente, e de montante para jusante, cada 
um dos circuitos hidráulicos de adução é constituído por 
(Figuras 8 e 9): 

• uma tomada de água, constituída por um bocal, 
uma curta galeria de secção retangular e um poço 
de manobra das comportas; 

• uma galeria em carga com secção circular, 
revestida com betão, com inclinações de 10% e 
18%; 

• um curto trecho em galeria horizontal, que inclui 
uma parte blindada, à entrada da espiral do grupo. 

 

Figura 8 - Escalão de Jusante: planta geral dos circuitos 
hidráulicos. 

As galerias em carga possuem um revestimento contínuo 
de betão armado, exceto num curto trecho que se inicia a 
cerca de 25 m do eixo dos grupos, onde o revestimento 
será blindado para garantir a estanqueidade da central.  
O diâmetro interior corrente da secção circular das 
galerias em carga é de 4.8 m na zona revestida a betão e 
de 3.75 m na zona blindada, valores que resultaram dos 
estudos de dimensionamento económico apresentados 
no ponto seguinte. Observa-se que, conforme justificado 
adiante, se adotou para a blindagem um diâmetro igual 
ao da entrada da espiral. 
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Figura 9 - Escalão de Jusante: perfis longitudinais dos circuitos hidráulicos. 
 
 
 
 
O trecho corrente de galeria com revestimento a betão 
tem uma extensão total de 109.9 m, no circuito mais 
curto (G1), e de 121.2 m, no circuito mais longo (G2), 
medida entre o fim do quadrado-redondo da tomada de 
água e o início do cone de transição betão-blindagem.  
Ao trecho revestido a betão segue-se o cone de transição 
para a secção blindada, igual nas duas galerias em carga, 
com comprimento total de 6 m, com 2 m em betão e os 
4 m restantes blindados.  
O trecho corrente da blindagem, também com a mesma 
definição geométrica nos dois circuitos hidráulicos, tem 
cerca de 19.6 m de comprimento e termina na secção de 
entrada da espiral. 

5.2.2. Dimensionamento Económico 

À semelhança do referido para o Escalão de Montante, 
foi seguida a metodologia acima descrita, considerando 
idênticas variáveis a otimizar: diâmetro do trecho 
revestido a betão, Db; diâmetro do trecho blindado, Da; 
dimensões das secções de obturação da comporta e da 
ensecadeira da tomada de água, l x h. Idêntica 
discretização foi adotada, sendo as transições que 
determinam a interdependência entre as variáveis 
identicamente traduzida pelas transições quadrado-
redondo, entre comporta e secção em betão, e pela 
transição tronco-cónica entre secções betão-blindagem. 
Recorrendo a informação do tipo da apresentada na 
Figura 6, constatou-se que a função objetivo, que 
corresponde à curva de encargos totais dados em função 
do diâmetro do trecho blindado, apresenta o seu valor 
mínimo para diâmetros do referido trecho entre 4.0 e 
4.1 m, concluindo-se que seria de adotar um diâmetro 

para o trecho em betão com 5.0 m e, para este valor, 
uma comporta com largura de 2.9 m. 
Uma vez que o estudo efetuado conduziu a um diâmetro 
da blindagem de 4.0 m, e atendendo ao facto de o 
diâmetro de entrada da espiral ser de 3.75 m e de o 
comprimento da blindagem ser relativamente curto, 
efetuou-se um segundo estudo económico considerando 
o diâmetro do trecho blindado igual ao da entrada da 
espiral, hipótese que evita a construção de dois cones de 
transição, apesar de implicar um aumento das perda de 
carga nesse trecho. Esses custos não foram diretamente 
considerados no estudo, tendo-se admitido que os 
respetivos encargos de construção serão compensados 
pela diferença nos encargos totais referidos no parágrafo 
anterior. 
Assim, procedeu-se à fixação das dimensões a otimizar 
com base na análise da superfície dos encargos totais em 
função das duas variáveis de decisão de ordem superior 
(X2 = Db, diâmetro do trecho em betão ; X1 = l, largura da 
comporta). A análise das isolinhas de encargos totais 
(Figura 10) para uma gama mais restrita em torno da zona 
correspondente aos encargos mínimos permite constatar 
que a minimização dos encargos é conseguida numa 
mancha em que a largura da comporta (l) varia entre 2.7 e 
2.9 m e o diâmetro do trecho em betão (Db) varia entre 
4.8 e 5.0 m, mancha que se centra no ponto com 
coordenadas l = 2.8 m e Db = 4.9 m. 
No sentido de reduzir os encargos com a construção 
(investimento inicial), adotou-se o par de valores  
(Db = 4.8 m ; l = 2.8 m) em detrimento do par  
(Db = 4.9 m; l = 2.7 m), uma vez que, conduzem a 
encargos totais idênticos. 
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a) 

 

b) 

 
Figura 10 - Superfície (a) e isolinhas de encargos totais (b). 

 
 
 
 
 
Observa-se que, a diferença dos encargos totais 
relativamente aos correspondentes aos valores que 
seriam adotados no caso de se considerar na otimização 
a variação do diâmetro do trecho blindado é reduzida. 
De facto, verifica-se que os encargos totais 
correspondentes ao novo ponto ótimo (Db = 4.8 m ;  
l = 2.8 m) fixando o diâmetro do trecho blindado em  
3.75 m (igual ao da entrada da espiral) é de cerca de  
4339 k€, mais cerca de 18 k€ que o valor correspondente 
ao ponto ótimo resultante da otimização realizada 
admitindo variável o diâmetro do trecho blindado (Da = 
4.1 m ; Db = 5.0 m ; l = 2.9 m). 
Foram, assim, adotados os seguintes valores: 

 Comporta:  l = 2.8 m;  
 h = 5.1 m;  
 Troço em betão: Db = 4.8 m; 
 Troço blindado: Da = 3.75 m. 

Em circuitos hidráulicos com extensão reduzida, a função 
objetivo que corresponde à soma dos encargos totais 
associados à sua construção com os encargos referentes 
às perdas de energia, ambos atualizados a uma data de 
referência, contém parcelas cuja quantificação depende 
de mais do que uma das grandezas a otimizar implicando 
a utilização de métodos de otimização de funções de 
múltiplas variáveis. 
A utilização de um algoritmo de Programação Dinâmica 
revelou-se adequado, de simples e compreensível 
aplicação prática, evidenciando flexibilidade suficiente 
para permitir análises com inclusão de condicionantes 
(fixação do valor de uma das variáveis). 

ASCE (1982) - Manual and Reports on Engineering 
Practice N.º 79 – Steel Penstocks. 

Levin, L. (1968) - Formulaire des Conduits Forcées 
Oléoducs et Conduites d'Aération, Ed. Dunod. 

Rao, S.S. (1979) - Optimization - Theory and applications, 
Wiley Eastern Limited. 

Tavares, L.V. e Correia, F.N. (1986) - Optimização linear e 
não linear - conceitos, métodos e algoritmos, Fundação 
Calouste Gulbenkian, julho. 

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4

4300

4350

4400

4450

4500

4550

4600

4650

4700

4750

Db (m)

E
n

c
a

rg
o

s 
to

ta
is

 (
k
€

)

l (m)
4.7

4.8

4.9

5

5.1

2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1

D
iâ

m
e

tr
o

 e
m

 b
e

tã
o

 (
m

)

Largura da comporta (m)

4406-4416

4396-4406

4386-4396

4376-4386

4366-4376

4356-4366

4346-4356

4336-4346



Recursos Hídricos /// Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos /// Volume 35# 02 

 

Doutora em Engenharia do Ambiente, Mestrado em Hidrogeologia, Investigadora Auxiliar LNEC 

Mestrado em Engenharia do Ambiente, ex-bolseiro de Investigação LNEC 

RESUMO: Apresenta-se uma projeção da evolução das pressões sobre águas superficiais e subterrâneas da bacia de Melides em 
cenários de alterações climáticas (cenários de emissões IS92a, SRES A2 e B2) no horizonte de 2100. A recarga e escoamento 
superficial nestes cenários e consequente variação do volume médio da lagoa de Melides cruzaram-se com a evolução das 
pressões qualitativas e quantitativas, tendo-se admitido para a evolução das pressões quantitativas a estabilização da população e 
atividades económicas a partir de 2030, exceto na agricultura em que se admitiram dois cenários: (1) manutenção da área agrícola e 
culturas atuais, (2) redução da área agrícola. Para as pressões qualitativas admitiu-se a manutenção das cargas poluentes pecuárias 
e domésticas ao nível de 2030 ena agricultura a manutenção da carga por unidade de área. Do cruzamento das cargas poluentes 
futuras com a provável evolução do volume médio na lagoa (dependente do escoamento superficial e descargas do aquífero), 
obtiveram-se cenários de evolução da concentração de poluentes. Admitindo alteração das necessidades hídricas e manutenção da 
área agrícola, as taxas de exploração variam entre 62 e 110%. 

Palavras-chave: alterações climáticas, interações águas superficiais-subterrâneas, EDAS. 
 
ABSTRACT: This paper presents a projection of quantity and quality pressures upon surface waters and aquifers of  Melides watershed 
resulting from the conditions expected under climate change scenarios IS92a, SRES A2 and SRES B2 for the time horizon of 2100. 
Recharge and runoff values under these scenarios and the ensuing change in Melides lagoon’s water volume were cross-analyzed with 
the predictions of quantity and quality pressures under these same scenarios. The pressures predictions admitted a stabilizat ion of the 
population and economic activities from 2030 onwards with the exception of agriculture were 2 sub-scenarios were considered: (1) crop 
area remains unchanged, (2) crop area shrinks. For the quality pressures the pollution loads per unit area of crop and per li vestock unit 
were deemed constant from 2030’s values onwards. The superposition of the predicted pollution loads for the whole watershed and the 
volume change of the lagoon gave a possible pollutants concentration evolution trend in the lagoon. For a scenario of water 
requirements changes and unchanged crop area exploitation rates can change from 62 to 110%. 

Keywords: climate change, surface-groundwater interactions, GDEs. 
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As alterações climáticas são uma das pressões a que 
estarão sujeitos os recursos hídricos e os ecossistemas, 
podendo gerar problemas de escassez de recursos e 
sensíveis alterações no funcionamento e composição dos 
ecossistemas dependentes da água superficial ou 
subterrânea. A competição pelo recurso hídrico entre 
utilizadores humanos e ecossistemas será assim um fator 
de stress acrescido sobre as massas de água, em 
particular nas áreas mediterrânicas, onde se prevê uma 
redução geral dos recursos hídricos. No caso dos 
ecossistemas lagunares dependentes de águas 
subterrâneas que sejam foz duma rede hidrográfica, tal 
significa que esse ecossistema será afetado por todas as 
alterações que ocorram na área da bacia hidrográfica e, 
no caso destes se situarem no litoral, sofrerão ainda os 
impactos das alterações do nível do mar e dinâmica 
costeira, geradas pelas alterações climáticas. Para analisar 
o modo como as alterações climáticas podem afetar este 
tipo de ecossistemas, foi criada uma metodologia para a 
sua avaliação e aplicada à lagoa de Melides, cujos 
resultados aqui se apresentam. 

A lagoa de Melides, situada no litoral alentejano (Figura 1), 
é um ecossistema lagunar costeiro parcialmente 
dependente de águas subterrâneas (Lobo Ferreira et al., 
2013) e recetor de toda a carga poluente de origem 
superficial coletada pela rede de drenagem da ribeira de 
Melides, pois é a zona vestibular desta pequena bacia 
hidrográfica (60.84 km2), assim como da carga poluente 
de origem subterrânea gerada na bacia e que acaba por 
atingir a rede hidrográfica. A bacia tem um sector de 
cabeceira, desenvolvido nas formações pouco 
permeáveis de xistos e grauvaques paleozoicos de baixa 
permeabilidade, e um sector de jusante, de relevo 
aplanado em formações arenosas terciárias e 
quaternárias sobrejacentes às unidades carbonatadas 
jurássicas do sistema aquífero de Sines, tendo em 
consequência moderada a baixa densidade de drenagem. 
Os dois sectores estão separados pela Falha de Santo 
André. 

 

 

 
Figura 1 - Localização da área de estudo. 
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No sector de cabeceira dominam matos e florestas; a 
ocupação agrícola e urbana domina no sector jusante da 
bacia, onde se situa a lagoa de Melides; a atividade 
pecuária tem uma distribuição mais homogénea, 
distribuindo-se pelos dois sectores (Novo, Oliveira, 
2013a). O escoamento superficial predomina no sector 
de cabeceira, reduzindo-se no sector de jusante a 
algumas linhas de água que transportam essencialmente 
o escoamento gerado no sector de montante, pois no de 
jusante predomina a recarga. A conexão entre a rede de 
drenagem e o aquífero profundo carbonatado faz-se 
apenas pela nascente da Fonte dos Olhos, sendo o 
aquífero superficial o que se encontra em conexão direta 
com a rede de drenagem tendo sobre esta um carácter 
essencialmente influente (Monteiro et al., 2006). O 
balanço hídrico realizado por Oliveira et al. (2011) estima 
em cerca de 26,5% o volume entrado no meio hídrico 
superficial a partir do meio subterrâneo. As diferentes 
origens da água que alimentam a lagoa de Melides 
apresentam-se na Figura 2 e os respetivos valores – cerca 
de 19 a 20 hm3/ano – no Quadro 1. 

 

Para prever a evolução das pressões sobre o meio hídrico 
em cenários de alterações climáticas calculam-se 
primeiro os balanços hídricos para as novas condições 
climáticas. Obtidos estes valores realizam-se as 
projeções das cargas poluentes, consumos e taxas de 
exploração dos novos recursos hídricos disponíveis nos 
horizontes temporais selecionados, sendo estes 
resultados as novas pressões estimadas. Os cenários 
climáticos utilizados foram os do estudo SIAM (Santos, 
Miranda, 2006) a partir dos quais se construíram as séries 
de precipitação e temperatura conforme a metodologia 
de Oliveira et al. (2012b), para obtenção dos dados 
climáticos de entrada no modelo de balanço hídrico 
sequencial diário BALSEQ_MOD (Oliveira, 2004). 
 
 

 
Figura 2 - Origens da água que alimentam a Lagoa e sua importância relativa. 

 
 
 

Quadro 1 - Volumes de água de diferentes origens que alimentam a lagoa de Melides. 
 
 Escoamento (m3/ano) Contribuição subterrânea (m3/ano) * 

ETAR 
(m3/ano) 

Total 
(hm3/ano)  Zona de 

areias 
Zona de xistos Recarga Zona de areias Vol. méd. cedido 

Volume 2 594 876 11 225 082 5 269 858 4 998 456 40 956 19 – 20 
% 12.9 – 13.8 56.1 – 59.5 27.5 26.5 0.2 100 
* Para o cálculo do volume total de água cedido à lagoa considera-se apenas um dos valores de contribuição subterrânea, sendo os 
intervalos de contribuição percentual do escoamento resultantes da adoção do valor máximo ou mínimo da contribuição 
subterrânea no cálculo do volume total. 

Adaptado de Oliveira et al. (2012a) 
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Para a avaliação da variação das pressões quantitativas, 
sendo os arrozais abastecidos por água da ribeira, e os 
restantes usos por água subterrânea, calcularam-se as 
taxas de exploração para os recursos hídricos superficiais 
(arrozais) e para os subterrâneos (todos os demais 
consumos). Dada a grande incerteza na evolução dos 
consumos, que depende da variação demográfica, áreas 
agrícolas, culturas e calendários de cultivo adotadas 
como estratégias de adaptação às alterações climáticas, 
alteração das necessidades hídricas de plantas, animais e 
seres humanos, consideraram-se dois cenários base: 

 Manutenção das necessidades hídricas de 
animais, pessoas e plantas – reflete alterações 
demográficas e produtivas que contrabalancem 
as expectáveis alterações dos consumos de 
pessoas, animais e plantas. Consideram-se duas 
situações: 

o Manutenção das áreas agrícolas – os 
consumos agrícolas, pecuários e 
domésticos são considerados 
constantes entre 2030 e 2100. Os 
valores de 2030 obtêm-se das 
projeções dos cenários 
socioeconómicos de Lourenço et al. 
(2012) segundo a metodologia de 
Novo et al. (2013a). Este cenário 
representa o limiar minorante da 
variação de consumos até 2100. 

o Alteração das áreas agrícolas – os 
cenários de variação da área agrícola 
são os definidos por Rounsevell et al. 
(2006) e as dotações de rega são 
similares às atuais; os consumos 
pecuários e domésticos são os 
projetados para 2030 pelos cenários 
socioeconómicos acima citados. 

 Alteração das necessidades hídricas de animais, 
pessoas e plantas – reflete as alterações 
expectáveis nos consumos de plantas, pessoas 
e animais por alterações da temperatura, 
humidade atmosférica e concentrações em CO2 
atmosférico devidas às alterações climáticas. O 
ponto de partida para a variação dos consumos 
são as projeções destes em 2030, obtidas dos 
cenários de Lourenço et al. (2012) pela 
metodologia de Novo et al. (2013a). No caso da 
agricultura admitiram-se dois  
sub-cenários: (1) Manutenção da área agrícola e 
culturas atuais, (2) redução da área agrícola (o 
que pode também refletir a aposta dos 
agricultores em culturas mais eficientes em 
termos de necessidades hídricas). Consideram-
se as seguintes situações: 

o Alteração da área agrícola – o 
consumo dos arrozais calcula-se com 
base nas variações de consumos em 
arrozais obtidas por Silva et al. (2007) 

para os cenários A2 e B2, pelo que não 
se realizam cálculos para o cenário 
IS92a. As taxas de exploração 
calculam-se apenas para as águas 
superficiais dado esta cultura fazer 
regadio a partir da ribeira de Melides. 
Os consumos das restantes culturas 
calculam-se pela metodologia de Diaz 
et al. (2007), após transformação para 
as condições climáticas da área de 
estudo; as taxas de exploração 
calculam-se apenas para as águas 
subterrâneas, dado serem a origem 
para a rega destas culturas. 

o Pecuária – na ausência de estudos dos 
consumos animais no sul de Portugal 
sob alterações climáticas, adotaram-
se os resultados de estudos noutras 
regiões do globo com climas 
mediterrânicos. As respostas 
fisiológicas dos animais variam em 
função do tipo de animal, raça, forma 
de estabulamento, qualidade dos 
pastos e até da acessibilidade mais ou 
menos facilitada à água, tendo-se 
adotado os seguintes métodos: (1) 
Bovinos – métodos e valores de 
Masike e Ulrich (2009), Howden e 
Turnpenny (1988); (2) Suínos – 
metodologia de Schiavon e Emmans 
(2000; in Patience, 2012); (3) Ovinos – 
na ausência de informação suficiente 
para o cálculo da variação dos 
consumos de ovinos, sendo a 
capitação de suínos e ovinos muito 
similar nas condições atuais e tendo os 
ovinos moderadas necessidades de 
água, optou-se por aplicar a 
metodologia dos suínos. 

o Consumos domésticos – aplicou-se a 
metodologia de Walid (2009) que 
calcula a variação dos consumos 
domésticos em ambientes semiáridos 
perante subidas de temperatura de 
1ºC a 5ºC, intervalo em que se situam 
as projeções de aumento de 
temperatura nos cenários climáticos 
adotados. 

Para a avaliação da variação das pressões qualitativas, e 
dadas as grandes incertezas relativas à sua evolução, 
consideraram-se os seguintes cenários: 

 Manutenção das cargas poluentes agrícolas, 
domésticas e pecuárias – admite-se que estas 
cargas poluentes se manterão em 2100 
similares às previstas para 2030 pela 
metodologia desenvolvida por Novo et al. 
(2013b) a partir dos cenários socioeconómicos 
de Lourenço et al. (2012); no caso das cargas 
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poluentes agrícolas, este cenário reflete uma 
manutenção das áreas e cargas poluentes por 
unidade de área em patamares similares aos 
atuais. 

 Alteração das cargas agrícolas – considera-se 
que as cargas poluentes por tipo de cultura e 
unidade de área agrícola se mantêm aos níveis 
projetados para 2030, mas que a área total 
ocupada pela agricultura sofre uma evolução – 
no caso de redução – em conformidade com os 
cenários de Rounsevell et al. (2006), os quais 
sugerem para esta região uma redução da área 
agrícola de 47% para o cenário A2 e de 36% 
para o cenário B2; o cenário IS92a, que regista 
um maior aumento de temperatura mas uma 
menor redução da precipitação, foi equiparado 
ao cenário B2 e em consequência a redução de 
área agrícola adotada foi de 54%. 

A evolução das pressões sobre a lagoa tem de considerar 
ainda a evolução futura do seu volume de água, os 
processos de remoção de poluentes e a carga poluente 
gerada (determinada pelos cenários acima) que atinge a 
lagoa. Dada a redução de recarga de 60%, 46% e 26% 
nos cenários A2, B2 e IS92a respetivamente (Oliveira et 
al., 2012b) admitiu-se para o cenário IS92a uma redução 
de cerca 20% da carga poluente subterrânea que atinge a 
lagoa e uma carga poluente subterrânea nula no caso dos 
cenários A2 e B2. Os cenários adotados de variação do 
volume da lagoa são: 

 Volume da lagoa igual ao atual – ocorrerá 
apenas se houver alimentação artificial da lagoa 
(ex.: injeção a partir do oceano e/ou aquífero) 
que compense as perdas por evaporação e 
redução dos aportes superficiais e subterrâneos.  

 Volume da lagoa varia, mantendo a proporção 
de descarga para o oceano similar à atual – 
retrata a situação, pouco provável, em que a 
dinâmica costeira se manteria em equilíbrio 
dinâmico com a lagoa. 

 Volume da lagoa varia somente em função das 
variações do escoamento superficial e recarga – 
nestas condições não se manterá nem o volume 
atual nem a atual proporção de água 
descarregada para o oceano. 

Os cenários de remoção de poluentes são os seguintes: 

 0% remoção – a lagoa não sofre abertura ao 
oceano. 

 5% remoção – a lagoa sofre redução acentuada 
do seu volume e o mar não galga o cordão 
litoral com frequência.  

 50% remoção – situação de abertura entre as 
condições atuais e a de isolamento progressivo 
da lagoa dos cenários anteriores. 

 95% remoção – situação similar à atual ou seja, 
mantém-se a proporção de descarga da lagoa 
face aos novos aportes de água. 

As recargas e escoamento superficiais foram calculados 
por Oliveira et al. (2012b) para os cenários 
HadRM2/IS92A, HaRM3/SRES A2 e HaRM3/SRES B2, 
para as condições por eles previstas para a área de estudo 
(Quadro 2 e Figura 3). A variação dos volumes da lagoa 
para estes cenários climáticos apresenta-se no Quadro 3. 
A evolução dos consumos e taxas de exploração dos 
recursos hídricos sob alterações climáticas para 
condições de manutenção das necessidades 
hídricas/consumos ao nível do ano 2030 (área agrícola 
igual à de 2030) apresenta-se no Quadro 4. O período de 
regadio admite-se similar ao atual. O Quadro 5 apresenta 
os consumos e taxas de exploração em situação de 
manutenção das necessidades hídricas e redução da área 
agrícola devido às alterações climáticas. 
Nos cenários de alteração das necessidades hídricas a 
evolução dos consumos e taxas de exploração, sob 
manutenção da área agrícola, apresenta-se no Quadro 6 
e para alteração das áreas agrícolas no Quadro 7. 
A análise da variação dos consumos por alteração das 
necessidades hídricas devido às alterações climáticas 
(manutenção da área agrícola de 2030) apresentada no 
Quadro 8, mostra um aumento em todos os cenários 
climáticos, especialmente nos dos bovinos. Os consumos 
são mais elevados no cenário climático com maior subida 
da temperatura média anual e é ao mesmo tempo o de 
menor redução da precipitação, podendo tal minorar as 
potenciais situações de défice hídrico (cf. taxas de 
exploração Quadros 4 a 7). No cenário de menor subida 
de temperatura as variações dos consumos são as 
menores mas devido à redução na recarga as taxas de 
exploração são muito superiores às atuais. 
Para a evolução da carga poluente na lagoa 
(concentrações) considerou-se toda a carga poluente que 
atinge a lagoa nos horizontes temporais de 2015, 2030, 
2050 e 2100, tendo as concentrações para os dois 
primeiros horizontes, definidas segundo a metodologia 
de Novo et al. (2013c); para 2050 e 2100 (2100 s/alter. 
clima) estas são similares às de 2030, quando não se 
analisa o impacto das alterações climáticas, não se 
considerando a redução das áreas agrícolas dada esta ser 
uma consequência previsível das alterações climáticas. 
Os cenários de redução de áreas agrícolas são assim 
analisados apenas para 2100 sob cenários climáticos, 
sendo as cargas por unidade de área similares às 
previstas para 2030. A evolução das cargas poluentes na 
lagoa para diferentes cenários climáticos e manutenção 
do volume da lagoa apresenta-se no Quadro 9 e para a 
manutenção da proporção das descargas similar às atuais 
no Quadro 10 e neste caso, prevendo-se reduções do 
escoamento superficial e recarga (e em consequência das 
descargas do aquífero), haverá redução dos volumes 
saídos da lagoa, mantendo-se apenas a proporção de 
escoamento superficial + recarga descarregada para o 
oceano. Para a variação do volume da lagoa e descargas 
para o oceano a variação das cargas poluentes apresenta-
se no Quadro 11. 
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Quadro 2 - Volumes de recarga e de escoamento direto na bacia de Melides. 

Cenário emissões/ 
modelo climático 

Escoamento 
(mm/ano) 

Recarga 
(mm/ano) 

Redução face actual Volume médio (hm3/ano) 
Escoamento Recarga Escoamento  Recarga 

Xistos Areias 
Condições actuais 199 119 0% 0% 11.226 2.595 5.270 
HadRM2/IS92a 179 88 10.2% 26.3% 10.098 2.327 3.884 

HadRM3/SRES A2 114 47 42.5% 60.1% 6.431 1.492 2.103 
HadRM3/SRES B2 142 64 28.5% 46.4% 8.011 1.850 2.825 

Adaptado de Novo et al. (2013c) 

 

 

 

Figura 3 - Recarga natural média anual, cenários: a) HadRM2/IS92a; b) HadRM3/SRES A2; c) HadRM3/SRES B2. 

 

 

Quadro 3 - Variação dos volumes da lagoa para diferentes cenários climáticos. 

Cenário emissões/ modelo 
climático 

Vol. médio da lagoa (hm3) 
Vol. igual actual Descarga para o oceano 

igual à actual 
Volume e descarga 

variáveis 
Condições actuais 1.5 1.5 1.5 
HadRM2/IS92a 1.5 1.23 1.35 

HadRM3/SRES A2 1.5 0.64 0.86 
HadRM3/SRES B2 1.5 0.80 1.07 

  Adaptado de Novo et al. (2013c) 
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Quadro 4 - Variação dos consumos em cenários de alterações climáticas, necessidades hídricas e manutenção da área agrícola. 

Data 
Modelo climático e 
cenário emissões 

Volumes de consumos (m3/ano) 
Recarga 

(m3/ano) 

Taxas de 
exploração 

(%) Doméstico Arrozais 
Restante 

agricultura 
Pecuária 

Actual 525 288 640 000 1 521 414 1 568 5 269 858 38.87 

Ano 2030 564 947 585 845 1 424 951 1 568 5 269 858 37.79 

2100 

HadRM2/IS92a 564 947 585 845 1 424 951 1 568 3 884 381 51.27 
HadRM3/SRES A2 564 947 585 845 1 424 951 1 568 2 103 058 94.69 
HadRM3/SRES B2 564 947 585 845 1 424 951 1 568 2 825 267 70.49 

Data Modelo climático e 
cenário emissões 

Taxas de consumo por atividade económica (%) 

Doméstico Arrozais* Restante 
agricultura 

Pecuária Escoamento superficial 
(m3) 

Actual 9.97 23.18 28.87 0.03 2 761 310 

Ano 2030 10.72 21.22 27.04 0.03 2 761 310 

2100 

HadRM2/IS92a 14.54 25.17 36.68 0.04 2 327 715 
HadRM3/SRES A2 26.86 39.26 67.76 0.07 1 492 125 
HadRM3/SRES B2 20.00 31.66 50.44 0.06 1 850 235 

*taxas calculadas em função do escoamento superficial e avaliadas apenas à época de regas 
Fonte: Novo et al. (2013c) 

 

 

 

Quadro 5 - Variação dos consumos em cenários de alterações climáticas, redução da área agrícola e necessidades hídricas similares às atuais. 

Data Modelo climático e 
cenário emissões 

Volumes de consumos (m3/ano) 
Recarga 

(m3/ano) 

Taxas de 
exploração 

(%) Doméstico Arrozais Restante 
agricultura 

Pecuária 

Actual 525 288 640 000 1 521 414 1 568.1 5 269 858 38.87 

Ano 2030 564 947 585 845 1 424 951 1 568.1 5 269 858 37.79 

2100 

HadRM2/IS92a 564 947 269 489 655 478 1 568 3 884 381 31.46 

HadRM3/SRES A2 564 947 310 499 755 224 1 568 2 103 058 62.85 

HadRM3/SRES B2 564 947 433 525 1 054 464 1 568 2 825 267 57.37 

Data 
Modelo climático e 
cenário emissões 

Taxas de consumo por atividade económica (%) 

Doméstico Arrozais* 
Restante 

agricultura Pecuária 
Escoamento superficial 

(m3) 
Actual 9.97 23.18 28.87 0.03 2 761 310 

Ano 2030 10.72 21.22 27.04 0.03 2 761 310 

2100 

HadRM2/IS92a 14.54 11.58 16.87 0.04 1 593 682 

HadRM3/SRES A2 26.86 20.81 35.91 0.07 1 174 555 

HadRM3/SRES B2 20.00 23.43 37.32 0.06 1 820 780 
*taxas calculadas em função do escoamento superficial e avaliadas apenas à época de regas 

Fonte: Novo et al. (2013c) 
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Quadro 6 - Variação dos consumos, alteração das necessidades hídricas devido às alterações climáticas e manutenção da área agrícola. 

Data 
Modelo climático e 
cenário emissões 

Volumes de consumos (m3/ano) 
Recarga 

(m3/ano) 
Taxas de 

exploração (%) Doméstico Arrozais Restante 
agricultura 

Pecuária 

Actual 525 288 640 000 1 521 414 1 568,1 5 269 858 38.87 
Ano 2030 564 947 585 845 1 424 951 1 568,1 5 269 858 37.79 

2100 
HadRM2/IS92a 723 132 -- 1 709 941 2 336 3 884 381 62.70 

HadRM3/SRES A2 658 163 679 580 1 652 943 1 991 2 103 058 109.99 
HadRM3/SRES B2 632 740 662 005 1 610 195 1 917 2 825 267 79.46 

Data 
Modelo climático e 
cenário emissões 

Taxas de consumo por atividade económica (%) 

Doméstico Arrozais* Restante 
agricultura 

Pecuária Escoamento superficial (m3) 

Actual 9.97 23.18 28.87 0.03 2 761 310 
Ano 2030 10.72 21.22 27.04 0.03 2 761 310 

2100 
HadRM2/IS92a 18.62 -- 44.02 0.06 2 327 715 

HadRM3/SRES A2 31.30 45.54 78.60 0.09 1 492 125 
HadRM3/SRES B2 22.40 35.78 56.99 0.07 1 850 235 

*taxas calculadas em função do escoamento superficial e avaliadas apenas à época de regas 
Fonte: Novo et al. (2013c) 

 

 

Quadro 7 - Variação dos consumos, alteração das necessidades hídricas devido às alterações climáticas e redução da área agrícola. 

Data Modelo climático e 
cenário emissões 

Volumes de consumos (m3/ano) 
Recarga 

(m3/ano) 
Taxas de 

exploração (%) Doméstico Arrozais 
Restante 

agricultura Pecuária 

Actual 525 288 640 000 1 521 414 1 568.1 5 269 858 38.87 
Ano 2030 564 947 585 845 1 424 951 1 568.1 5 269 858 37.79 

2100 
HadRM2/IS92a 723 132 -- 786 573 2 336 3 884 381 38.93 

HadRM3/SRES A2 658 163 679 580 876 060 1 991 2 103 058 73.05 
HadRM3/SRES B2 632 740 662 005 1 191 544 1 917 2 825 267 64.64 

Data 
Modelo climático e 
cenário emissões 

Taxas de consumo por atividade económica (%) 

Doméstico Arrozais * Restante 
agricultura 

Pecuária Escoamento superficial (m3) 

Actual 9.97 23.18 28.87 0.03 2 761 310 
Ano 2030 10.72 21.22 27.04 0.03 2 761 310 

2100 
HadRM2/IS92a 18.62 -- 20.25 0.06 2 327 715 

HadRM3/SRES A2 31.30 45.54 41.46 0.09 1 492 125 
HadRM3/SRES B2 22.40 35.78 42.17 0.07 1 850 235 

*taxas calculadas em função do escoamento superficial e avaliadas apenas à época de regas 
Fonte: Novo et al. (2013c) 

 

 

Quadro 8 - Evolução das taxas de consumo hídrico devido ao efeito das alterações climáticas sobre as necessidades hídricas 
(manutenção da área agrícola). 

Modelo climático e 
cenário emissões 

Variação da 
Temperatura 

(ºC) 

Variação dos volumes de consumos face aos atuais (%) 

Doméstico Arrozais Restante 
agricultura 

Pecuária 
Suínos Bovinos Ovinos 

HadRM2/IS92a +5.6 37.66 -- 12.39 9.88 55.00 14.75 
HadRM3/SRES A2 +3.3 25.30 6.18 8.65 5.99 30.20 8.95 
HadRM3/SRES B2 +2.4 20.46 3.44 5.84 4.35 25.00 6.50 

Fonte: Novo et al. (2013c) 
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Quadro 9 - Variação potencial das cargas poluentes superficiais + subterrâneas na lagoa (manutenção do volume da lagoa). 

Na lagoa→ S/ remoção de carga Remoção 5% carga Remoção 50% carga Remoção 95% carga 

Área agrícola Constante Redução Constante Redução Constante Redução Constante Redução 

Anos mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Atual 6.41 -- 6.09 -- 3.21 -- 0.32 -- 

2015 7.41 -- 7.04 -- 3.71 -- 0.37 -- 

2030 8.39 -- 7.96 -- 4.19 -- 0.42 -- 

2050 9.22 -- 8.76 -- 4.61 -- 0.46 -- 

2100 s/Δclima 10.20 -- 9.69 -- 5.10 -- 0.51 -- 

2100 

IS92a 8.16 5.58 7.76 5.30 4.08 2.79 0.41 0.28 

A2 1.05 0.75 1.00 0.71 0.53 0.37 0.05 0.04 

B2 1.05 0.88 1.00 0.84 0.53 0.44 0.05 0.04 
Fonte: Novo et al. (2013c) 

 

 

Quadro 10 - Variação potencial das cargas poluentes superficiais + subterrâneas na lagoa (manutenção da proporção de descarga para 
o oceano). 

Na lagoa → S/ remoção de carga Remoção 5% carga Remoção 50% carga Remoção 95% carga 

Área agrícola Constante Redução Constante Redução Constante Redução Constante Redução 

Anos mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Atual 6.41 -- 6.09 -- 3.21 -- 0.32 -- 

2015 7.41 -- 7.04 -- 3.71 -- 0.37 -- 

2030 8.39 -- 7.96 -- 4.19 -- 0.42 -- 

2050 9.22 -- 8.76 -- 4.61 -- 0.46 -- 

2100 s/Δclima 10.20 -- 9.69 -- 5.10 -- 0.51 -- 

2100 

IS92a 10.57 7.22 10.04 6.86 5.29 3.61 0.53 0.36 

A2 2.61 1.86 2.48 1.77 1.31 0.93 0.13 0.09 

B2 2.09 1.76 1.99 1.67 1.05 0.88 0.10 0.09 
Fonte: Novo et al. (2013c) 

 

 

Quadro 11 - Variação potencial das cargas poluentes superficiais + subterrâneas na lagoa (variação do volume da lagoa + descargas 
para o oceano). 

Na lagoa → S/ remoção de carga Remoção 5% carga Remoção 50% carga Remoção 95% carga 

Área agrícola Constante Redução Constante Redução Constante Redução Constante Redução 

Anos mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Atual 6.41 -- 6.09 -- 3.21 -- 0.32 -- 

2015 7.41 -- 7.04 -- 3.71 -- 0.37 -- 

2030 8.39 -- 7.96 -- 4.19 -- 0.42 -- 

2050 9.22 -- 8.76 -- 4.61 -- 0.46 -- 

2100 s/Δclima 10.20 -- 9.69 -- 5.10 -- 0.51 -- 

2100 

IS92a 9.63 6.58 9.15 6.25 4.82 3.29 0.48 0.33 

A2 1.95 1.39 1.85 1.32 0.97 0.69 0.10 0.07 

B2 1.56 1.32 1.49 1.25 0.78 0.66 0.08 0.07 
Fonte: Novo et al. (2013c) 
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Esta análise sofre de algumas limitações devidas à 
limitação de dados sobre a evolução das necessidades 
hídricas sob subida de temperatura e teores de CO2 na 
zona sul da Europa atlântica. Para ultrapassar este 
problema foram utilizados estudos desenvolvidos em 
atuais zonas semiáridas e/ou de clima mediterrânico, 
opção na melhor das hipóteses proxy das condições da 
área de estudo. Além disso para um importante sector 
pecuário local (ovinos) não se encontrou literatura sobre 
evolução das suas necessidades hídricas sob alterações 
climáticas em áreas mediterrânicas. Na análise da 
variação das necessidades hídricas das plantas 
considerou-se apenas a variação por aumento da 
temperatura, embora estas sejam fortemente 
controladas pelas concentrações de CO2 atmosférico, 
pois não se encontrou informação sobre este aspeto para 
a área de estudo; acresce que os calendários agrícolas 
poderão alterar-se, passando a mais de uma colheita por 
ano, aumentando os consumos mesmo para culturas que 
tenham uma melhor eficiência hídrica, ou haver alteração 
do tipo de culturas e/ou das técnicas de irrigação e de 
cultivo. Quanto às cargas poluentes a alteração dos 
calendários de desenvolvimento vegetativo e respetivos 
períodos de adubagem e aplicação fitossanitários, a 
possível opção por culturas mais tropicais que podem 
exigir outros tipos e calendários de tratamento, 
surgimento de novos tipos de pragas, alteração das 
técnicas de rega e consequentes volumes lixiviados de 
poluentes, novas formas de produção industrial e 
tratamento de esgotos, são também aspetos bastante 
pouco estudados. Assim, pela grande incerteza daqui 
advinda, optou-se por considerar tais fatores similares 
aos atuais ao longo de todo o século XXI. 
Os resultados desta metodologia preveem o aumento 
das taxas de exploração dos recursos hídricos superficiais 
e subterrâneos, exceto para o cenário IS92a + redução da 
área agrícola + as necessidades hídricas similares às atuais 
(cf. Quadro 5). Na situação mais provável (alteração das 
necessidades hídricas e área agrícola) as taxas de 
exploração quase duplicam face às atuais, no cenário A2. 
A sobre-exploração ocorrerá apenas no cenário A2 e sob 
manutenção da área agrícola + alteração das 
necessidades hídricas (taxa de exploração ≈ 110%) ou 
manutenção da área agrícola + necessidades hídricas 
iguais às atuais (taxa de exploração ≈ 95%), sendo este 
último caso pouco provável. As taxas de exploração no 
cenário B2 situam-se sempre acima dos 50%, sendo 
quase o dobro das atuais sob manutenção das áreas 
agrícolas + alteração das necessidades hídricas.  
A concentração potencial de nitratos na lagoa, admitindo 
que estes não sofrem degradação nem retenção durante 
o seu percurso ao longo do aquífero, caso não 
ocorressem alterações climáticas, tenderia a aumentar ao 
longo do tempo, devido à chegada das cargas de longo 
tempo de percurso. Como as alterações climáticas 
induzirão mudanças no escoamento superficial e recarga 
do aquífero e em consequência nas descargas do 
segundo no primeiro, a situação depende da evolução do 
volume de água na lagoa e descargas dos poluentes do 

meio subterrâneo. Assim, excetuando o caso da 
manutenção artificial do volume da lagoa, em que as 
cargas poluentes se reduzem nos três cenários climáticos 
(Quadro 9), nas restantes situações a evolução das 
concentrações no cenário climático IS92a é sempre de 
subida (descargas do aquífero 20% abaixo dos valores 
atuais) e nos cenários A2 e B2 há uma importante 
redução, visto ter sido considerado que a redução da 
recarga impede a ocorrência de descargas do aquífero e 
respetivos poluentes. O aumento de carga no cenário 
IS92a é especialmente significativa no caso da 
manutenção das áreas agrícolas. Em todos os casos as 
cargas poluentes são inferiores às previstas para 2100 se 
não ocorressem alterações climáticas; a alteração das 
concentrações sob taxas de remoção de 95% de 
poluentes da lagoa é pouco significativa face aos valores 
atuais para igual taxa de remoção. Assim a evolução da 
carga poluente na lagoa dependerá de:  

 Descargas do aquífero: cenários climáticos sem 
descargas do aquífero (cenários A2 e B2) têm sempre 
cargas poluentes significativamente inferiores às 
atuais. 

 Variação da área agrícola: embora as concentrações 
calculadas sejam o somatório das cargas agrícola, 
urbana e pecuária, a redução da área agrícola gera 
sempre redução da carga poluente, menos 
significativa nos cenários A2 e B2 (com reduzida 
contribuição subterrânea para a lagoa). 

 Variação do volume da lagoa: a situação mais 
favorável é a de manutenção artificial do volume da 
lagoa aos níveis atuais. 

 Regimes de remoção da carga poluente/regimes de 
abertura ao oceano. 
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RESUMO: A ocorrência de impactos de seca muito significativos, em regiões como o sul da Europa, deve-se não só às 
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As secas são um fenómeno natural que afeta todas as 

regiões do mundo. Não obstante, podem ocorrer com 

maior frequência, intensidade, ou efeitos mais gravosos, 

em algumas regiões. Face à grandeza e importância dos 

impactos de secas, estas deverão ser encaradas como um 

fenómeno natural que pode assumir características 

extremas, se não existirem capacidades de gestão 

adequadas (Wilhite & Buchanan-Smith, 2005).  

De facto, na União Europeia, as situações de seca surgem 

como uma das principais preocupações ao nível das 

políticas de gestão de recursos hídricos. Segundo DG Env 

EC (2007) verificou-se, na UE, a ocorrência regular de 

secas entre 1976 e 2006, tendo, os eventos mais severos, 

afetado mais de 800.000 km2 (37% do território) e 

cerca de 100 milhões de habitantes (1/5 da 

população).Quanto ao impacto global médio das secas, 

as estimativas de perdas económicas na UE, nesse 

período, rondaram os 100 mil M€. 

Porém, os impactos de seca não são similares aos de 

outros desastres naturais. Devido ao desenvolvimento 

lento destas situações, os seus efeitos são cumulativos e 

de difícil perceção, sendo comum que, detetada a 

ocorrência desses efeitos, seja praticamente nula a 

hipótese de mitigação (Wilhite & Buchanan-Smith, 

2005).  

Por outro lado, a ocorrência de impactos muito 

significativos, em especial em regiões como o sul da 

Europa, deve-se, não só ao clima, tendencialmente 

semiárido e com episódios de seca frequentes, mas 

também à intensificação da utilização da água(DG Env 

EC, 2007).  

A gestão de situações de seca deverá, então, ser 

enquadrada no âmbito da análise e gestão de risco, 

devidamente moldada às características da região 

(Wilhite et al, 2007). Para tal, será necessário que o 

método de avaliação considerado incorpore a análise do 

perigo, subjacente ao fenómeno meteorológico em si 

(redução de precipitação), mas também reflita a 

vulnerabilidade da região, dependente do tipo de 

utilizações de água na área, do grau de reserva 

(armazenamento) e da capacidade de satisfação das 

mesmas (infraestruturas existentes). 

Existem múltiplos métodos para avaliação de secas, 

assentes em índices e tomando como base diferentes 

escalas temporais e espaciais de avaliação (Hayes et al, 

2005; Vivas, 2011).  

Focando, especialmente, as dificuldades inerentes à 

gestão de secas, os métodos de avaliação deverão 

permitir detetar o início e o fim deste tipo de situações, 

mas também a sua evolução. Deverão, ainda, facilitar a 

avaliação da abrangência espacial, bem como dos 

potenciais efeitos de seca. Por outro lado, este tipo de 

ferramentas constituirá a base preferencial para o 

planeamento e prevenção de secas, nomeadamente 

auxiliando a definição prévia de medidas, ou identificação 

das entidades a envolver, na área afetada, na gestão 

destas situações, de acordo com o nível de severidade de 

seca. 

Atendendo à experiência mundial existente na avaliação 

e gestão de situações de seca (DG ENV EC, 2007a; 

Wilhite, 2009) poderá considerar-se que são correntes, 

fundamentalmente, dois tipos de avaliação de secas: (i) 

utilização de um índice de seca único e (ii) utilização de 

índices múltiplos. Em complemento, poderá ser 

considerado um terceiro método, especialmente focado 

nos objetivos de gestão e que assenta na caracterização 

da severidade com base na avaliação socioeconómica de 

impactos de seca.  

2.1. Índice de seca único 

A escolha de um índice de seca deverá atender a que, 

estas situações têm início com a afetação das condições 

de precipitação face ao normal, para a região e época, 

podendo conduzir a uma propagação do défice de 

humidade no ciclo hidrológico, caso este se verifique por 

um período de tempo suficientemente longo. 

Partindo das variáveis monitorizadas nas diferentes fases 

do ciclo hidrológico, a definição de índices de seca terá 

como objetivo efetuar uma avaliação das mesmas face às 

características consideradas “normais”. Para isso é 

necessária a existência de uma monitorização contínua e 

de séries de registos suficientemente longas. Além disso, 

esses índices podem ser determinados por uma variável, 

ou por agregação de diversas variáveis. 

Este artigo foi apresentado no 12º Congresso da Água e selecionado para submissão e possível publicação na Recursos Hídricos, tendo sido 
aceite pela Comissão de Editores Científicos Associados em 30 de abril de 2014. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos 
Hídricos , Vol. 35, Nº 2, 89-97, novembro de 2014.  
© APRH, ISSN 0870-1741 | DOI 10.5894/rh35n2-8 
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Considerando uma análise exclusiva do parâmetro 

precipitação, alguns dos principais índices de seca 

correspondem: à Percentagem da Normal, aos Decis e ao 

Standardized Precipitation Index - SPI (Gibbs & Maher, 

1967; Mckee et al, 1993; Vivas, 2011). Embora a definição 

destes índices assente em abordagens e níveis de 

complexidade diferenciados, a avaliação deste género de 

índices é eficaz para aplicação a apenas uma região ou 

época do ano. No entanto, a avaliação da precipitação 

restringe a representatividade de impactos de seca, 

sendo normalmente adotadas diferentes escalas 

temporais de precipitação acumulada (3, 6 meses, etc.) 

para previsão de eventuais impactos a nível hidrológico 

ou operativo (embora essa representatividade varie entre 

regiões). 

Por outro lado, existem índices que procuram, desde 

logo, avaliar o equilíbrio entre disponibilidades e 

necessidades. Neste caso, assumem uma representação 

pelo balanço entre os níveis de humidade disponíveis 

(precipitação, ou humidade do solo) e as necessidades, 

traduzidas pelos níveis de evapotranspiração (mais 

representativos dos consumos agrícolas). Desses índices 

destacam-se o Palmer Drought Severity Index – PDSI, o 

Crop Moisture Index – CMI, o Reconnaisance Drought Index 

– RDI ou o Standardized Precipitation Evapotranspiration 

Index – SPEI (Palmer, 1965; Palmer, 1968; Tsakiris & 

Vangelis, 2005; Vicente-Serrano et al, 2010). Apesar de 

possuírem formulações muito distintas e de, a análise em 

causa variar entre o cálculo do deficit resultante e o rácio 

entre os valores de humidade e os de evapotranspiração, 

estes índices permitem a introdução da componente da 

temperatura na avaliação de seca. Nesse sentido, 

possibilitam também a incorporação de efeitos de longo 

prazo, como é o caso de eventuais alterações climáticas. 

Por outro lado, alguns desses índices (PDSI e CMI) 

constituem um importante auxiliar de gestão agrícola, 

seja para análise de impactos nas culturas de sequeiro, ou 

para estimativa das necessidades de rega das culturas de 

regadio. Não obstante, estes índices não refletem 

diretamente os possíveis impactos a nível hidrológico / 

operativo e as suas escalas de classificação refletem as 

características de impactos das regiões para as quais 

foram desenvolvidos (podendo não se adaptar a outras 

regiões).  

Por fim, refira-se a existência de índices, como o 

Normalized Difference Vegetation Index – NDVI (Rouse et 

al, 1973) que, utilizando informação de satélite (externa à 

superfície terrestre), permitem eliminar alguns problemas 

associados às falhas das redes de monitorização (falta de 

manutenção, etc.) e caracterizar, de forma contínua no 

tempo e espaço, uma vasta área. No entanto, a deteção e 

avaliação de seca é centrada, essencialmente, na análise 

de impactos na vegetação, em especial de sequeiro, 

sendo de difícil previsão a evolução das restantes áreas 

agrícolas (regadio), bem como dos potenciais impactos 

sobre outros sectores. 

Da análise efetuada e existindo considerável experiência 

mundial na aplicação dos tipos de índices de seca 

descritos, destacando-se a utilização dos decis na 

Austrália, do PDSI, SPI ou NDVI nos EUA e 

posteriormente disseminados por todo o mundo, 

incluindo Portugal, verifica-se, todavia, que nenhum 

índice é globalmente melhor do que os outros, embora 

existam alguns mais adaptados a certos tipos de 

situações e/ou regiões (Heim, 2002; Steinemann et al, 

2005; Wilhite, 2009; Vivas, 2011). Além disso, alguns 

destes índices são de determinação complexa, o seu 

significado nem sempre é facilmente compreensível e, 

globalmente, não permitem avaliar uma seca segundo a 

sua evolução, de acordo com a afetação que este tipo de 

situações induz no ciclo hidrológico de uma dada região. 

 

2.2. Avaliação por índices múltiplos 

Face ao referido no ponto anterior, verifica-se que, em 

sistemas com considerável nível de regulação, a 

caracterização de secas deverá ter por base diferentes 

tipos de avaliações/ variáveis, atendendo às 

especificidades da região (Hayes et al, 2005; Wilhite, 

2009). Como exemplo, poderá referir-se que, numa 

região cuja principal utilização seja a agricultura de 

regadio, a ocorrência de impactos não estará tão 

dependente da afetação da precipitação (como em áreas 

de sequeiro), mas mais do armazenamento em albufeiras 

ou aquíferos. 

Como experiências relevantes na avaliação de secas com 

base em índices múltiplos, (ainda que integrados numa 

avaliação global final), destacam-se: (i) nos EUA, o US 

Drought Monitor, impulsionador, desde 1999, deste tipo 

de avaliação (Svoboda et al, 2002), e (ii), na Europa, o 

sistema de indicadores de Espanha, primeiro sistema de 

avaliação de secas Europeu a agregar informação de 

diferentes variáveis (DGA, 2005). 
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2.2.1. US Drought Monitor (EUA) 

O US Drought Monitor (USDM) providencia uma avaliação 

semanal de seca desde Agosto de 1999, para as 

diferentes regiões dos EUA, sendo mantido por: National 

Weather Service’s Climate Prediction Center (NOAA), U.S 

Department of Agriculture (USDA) e National Drought 

Mitigation Center (NDMC) da University of Nebraska – 

Lincoln (NDMC, 2006). A parceria entre estas instituições 

possibilitou o desenvolvimento de um mapa que integra, 

em permanência, informação de vários índices, 

procurando ser de fácil leitura e compreensão, com um 

código de cores indicativo da severidade de seca. OUS 

Drought Monitor é parte integrante do National Drought 

Information System – NIDIS1 (NIDIS, 2014). 

Importa notar que este mapa (Figura 1) não pretende 

funcionar como uma previsão, mas antes como uma 

avaliação da situação atual (Svoboda et al, 2002). O 

mapa identifica, ainda, os locais mais afetados, a nível de 

                                                           
1 - www.drought.gov 

impactos de curto prazo(letra S - afetação da vegetação, 

pastagens e prados) e a nível de impactos de longo prazo, 

(letra L - impactos no escoamento superficial, níveis de 

águas subterrâneas e albufeiras) (NDMC, 2014). 

As categorias de severidade de seca (D0 a D4), 

identificadas na Figura 1, são globalmente definidas com 

base numa avaliação composta, a partir de 5 índices 

principais (NDMC, 2014): (i) Palmer Drought Severity Index 

(PDSI), (ii) Standardized Precipitation Index (SPI), (iii) CPC 

Soil Moisture Model, (iv) USGS Weekly Streamflow, (v) 

Short and Long Term Drought Indicator Blends. 

Para o mapa final do USDM, estes 5 índices principais são 

conjugados e ponderados numa classificação única final 

(de severidade) (Svoboda et al, 2002). As classes de 

severidade finais (D0- Abnormallydry a D4- Exceptional 

Drought) são obtidas atendendo às classes de frequências 

de ocorrência verificadas nos diferentes índices. Não 

obstante, em algumas situações, como a classificação dos 

índices não coincide, a classificação final acaba por ser 

Figura 1 - Exemplo de mapa do US Drought Monitor (NIDIS, 2014). 

http://www.drought.gov/
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dada pela indicada pela maioria dos índices (NDMC, 

2014). 

Desde o seu lançamento, o US Drought Monitor tem sido 

alvo de um elevado interesse público. A principal mais-

valia apontada corresponde à simplicidade do mapa de 

resultados e à objetividade associada a um sistema de 

classificação único. É importante salientar que esta 

avaliação global pode não corresponder exatamente à 

realidade local, sendo essa, aliás, uma das principais 

limitações habitualmente apontada a este tipo de 

avaliação (Steinemann et al, 2005). Por esse motivo, os 

especialistas envolvidos na elaboração do mapa, 

ponderam os diferentes índices de acordo com as 

características das regiões e a sua melhor ou pior 

representação da ocorrência de impactos, para diferentes 

épocas do ano. São também considerados alguns índices 

adicionais, como na região Oeste dos EUA, para melhor 

caracterizar o estado das origens (função dos níveis de 

gelo e neve) (NDMC, 2014). 

2.2.2. Sistema de Indicadores Hidrológicos 
(Espanha) 

Em Espanha, o Plano Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 

de 5 de Julho) fomentou uma maior prevenção e 

planeamento na gestão de secas, levando, inclusive: (i) à 

definição de um sistema de indicadores hidrológicos de 

avaliação de secas e (ii) ao desenvolvimento de planos 

especiais por parte das autoridades responsáveis (Estrela 

et al, 2006).Nesse contexto, houve um estudo das 

utilizações, disponibilidades e balanço hídrico que teve 

em conta as características da infraestrutura existente, os 

transvases entre zonas e subzonas e ainda a localização 

das principais utilizações. Para melhor caracterizar os 

efeitos de seca, foi, ainda, efetuada uma subdivisão da 

bacia e dos correspondentes sistemas de exploração, em 

zonas homogéneas, de acordo com o tipo de origem de 

água e considerando que as utilizações deverão ser 

adstritas à área em que assentam fisicamente. Para estas 

zonas foram definidos indicadores representativos, 

partindo de (DGA, 2005): 

 Volumes armazenados em albufeiras; 

 Níveis piezométricos em sistemas aquíferos; 

 Escoamento superficial em estações hidrométricas 

representativas; 

 Descargas em albufeiras; 

 Pluviometria em estações representativas; 

 Reservas de água armazenada sob a forma de neve e 

gelo (em zonas montanhosas). 

Para tornar possível a padronização e comparação dessas 

variáveis foi desenvolvido o Índice de Estado, aplicável a 

qualquer variável e tendo vista a obtenção de uma 

classificação final única, por ponderação dos diferentes 

tipos de indicadores (Estrela et al, 2006). O objetivo final 

foi o da obtenção de mapas onde, para cada zona, 

sistema de exploração, ou bacia, a situação atual fosse 

comparada com o passado histórico, permitindo, com um 

esquema de classes e cores (Figura 2), a declaração das 

situações críticas e da necessidade de adoção de medidas 

(Prieto, 2005).  

Subjacente à natureza do sistema de avaliação 

(hidrológica), a seleção de indicadores foi feita de acordo 

com a representatividade das disponibilidades para as 

utilizações mais importantes, sendo a ponderação, por 

zona, sistema de exploração, ou bacia, dada pela ordem 

de grandeza (volume) das utilizações que cada indicador 

representa (Prieto, 2005).  

Teoricamente, a avaliação de índices múltiplos 

corresponde à avaliação ideal de situações de seca, uma 

vez que a consideração de diferentes índices permite 

atender às características específicas de cada região, 

tanto no que toca às principais utilizações, como às 

diferentes origens, representando, de forma diferenciada, 

os tipos de impactos de seca. Além disso, a 

implementação e utilização de uma avaliação única torna 

o processo de tomada de decisão e de adoção de 

medidas, bastante mais facilitados e sistemáticos.  

Porém, os principais problemas associados a este tipo de 

avaliações (Steinemann et al, 2005; Steinemann & 

Cavalcanti, 2006) prendem-se com a comum falta de 

consistência temporal ou espacial dos diferentes índices, 

em especial no que diz respeito aos valores limite 

considerados para a sua classificação. Verificam-se, 

habitualmente, diferentes probabilidades de ocorrência 

para uma mesma classe de seca, bem como uma 

representatividade distinta, para diferentes regiões, de 

um mesmo valor dos índices. Além disso, a ponderação é 

de difícil avaliação, não só pela natureza complexa do 

ciclo hidrológico e das interações das utilizações com os 

recursos hídricos da região, como pela complexidade 

associada à ocorrência de impactos de seca, agravada 

pelos parcos registos fidedignos disponíveis. Tal leva a 

que, essa ponderação esteja, muitas vezes, sujeita à 

subjetividade de quem a define, afetando a 

representatividade do resultado final. 



 

94 Métodos de avaliação de secas para apoio à gestão de recursos hídricos 

2.3. Avaliação socioeconómica de seca 

Tal como referido anteriormente, a gestão de secas 

pressupõe a gestão de riscos e, como tal, a tomada de 

decisão em condições de incerteza. Nessa linha, a 

multiplicidade e complexidade de objetivos nos diversos 

planos (ambiental, social, legal, institucional, etc.), 

aumentam a dificuldade da tarefa, obrigando a uma 

decisão fundamentada e apoiada em processos de 

avaliação consistentes, percetíveis e tão objetivos quanto 

possível (Green, 1993). Por outro lado, a importância 

crescente dos impactos de seca impõe um 

aprofundamento e melhoramento da avaliação de 

impactos, para apoio na avaliação e gestão dos riscos e 

justificação das políticas de mitigação (Changnon et al, 

2000). 

De facto, a importância dos impactos de seca poderá ser 

quantificada economicamente, como afetação do 

benefício económico de uma região (Ding et al, 2010), 

facilitando a comparação entre sectores, regiões e 

situações de seca. Um ponto base da avaliação 

económica de impactos de seca consiste na identificação 

de aspetos positivos e negativos das consequências 

esperadas, i.e., genericamente (Green, 1993): 

• Quantificar a natureza da alteração em causa (e.g. 

volumes em défice);  

• Especificar a alteração de forma a poder ser 

relacionada com um valor económico; 

• Avaliar a dimensão da população, grupo(s) ou 

sector(es) afetado(s) pela alteração; 

• Quantificar, de forma aproximada, o benefício, ou 

custo, dessa alteração. 

Sendo, ainda, escassos os trabalhos existentes nesta 

matéria (Ding et al, 2010) e, verificando-se algumas 

diferenças significativas nos conceitos de base 

considerados (Kraemer, 2007; Mysiak & Markandya, 

2010), existem, todavia, alguns estudos que envolvem a 

quantificação económica de perdas em diferentes 

sectores utilizadores, devido a situações de seca (Ward et 

al, 2001, 2006; Valiñas, 2006) incluindo, no que toca à 

realidade portuguesa, alguns trabalhos recentes(Vivas, 

2011; Maia et al, 2013; Vivas & Maia, 2013).  

Figura 2 - Mapa de acompanhamento da situação de seca em Espanha (MAGRAMA, 2014). 
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Nesses trabalhos, que estiveram, ainda, na génese do 

desenvolvimento de um Sistema de Previsão e Gestão de 

Secas (Batista et al, 2012), a avaliação socioeconómica de 

impactos de seca foi abordada como uma avaliação de 

apoio à gestão operativa de secas, permitindo uma 

classificação de severidade, de acordo com a importância 

socioeconómica dos impactos de seca expectáveis nos 

principais sectores utilizadores das regiões afetadas. 

Tendo sido adotadas a área portuguesa da bacia do 

Guadiana e a região hidrográfica das Ribeiras do Algarve 

como áreas-piloto para o desenvolvimento da 

metodologia de avaliação socioeconómica de impactos 

de seca, os principais setores utilizadores considerados 

foram o abastecimento urbano e a agricultura. No 

primeiro caso, a estimativa de impactos foi efetuada 

considerando os custos adicionais na garantia do 

abastecimento de zonas afetadas (a partir de novas 

origens). No caso da agricultura, a estimativa de impactos 

foi efetuada atendendo às perdas de produtividade, face 

a anos medianos, de culturas representativas, distinguido 

os efeitos de seca nas culturas de sequeiro, mais 

vulneráveis aos défices de precipitação, dos passíveis de 

ocorrerem em culturas de regadio, dependentes dos 

níveis de armazenamento nas principais origens de água. 

Por fim, os sobrecustos para a pecuária, por aquisição de 

ração, face à afetação das pastagens foram também 

incluídos nessa avaliação. 

Tratando-se de estimativas económicas (em €), a 

agregação e comparação direta e objetiva dos impactos 

de diferentes setores torna-se, então, possível e 

facilitada. Essa agregação pode ser considerada por setor 

utilizador, por exemplo no caso da agricultura, para 

integrar os efeitos nas culturas de sequeiro e regadio 

(comparando com a importância económica do setor, nas 

diferentes regiões, em ano mediano) e por região 

(agregando os impactos dos diferentes setores afetados e 

comparando com o PIB dessa área). Por outro lado, a 

avaliação socioeconómica de seca pode ser considerada 

na caracterização da situação atual (efeitos verificados no 

período de um ano, por ex., até ao presente), ou na 

projeção dos efeitos passíveis de serem verificados até ao 

final do ano hidrológico (recorrendo, para isso, a cenários 

de precipitação de acordo com as características da 

região e à modelação das principais origens para 

estimativa das disponibilidades). Neste último caso, 

torna-se possível, inclusive, corresponder às orientações 

de modelação de impactos de seca, tal como apontado 

em Ding et al (2010) e Travis & Klein (2012), permitindo, 

também a ligação à gestão operativa, com a definição de 

medidas para os níveis de severidade expectáveis. 

Obviamente, a avaliação socioeconómica de seca 

também apresenta limitações. Em primeiro lugar refira-

se que essas análises têm, normalmente, por base 

estimativas de impactos diretos, tangíveis, ou seja, não 

globais. De igual forma, a classificação de severidade 

deverá ter por base uma representatividade dos impactos 

a nível histórico, o que implicaria uma análise estatística 

de impactos, baseada em séries longas de registos para 

diferentes sectores e regiões, normalmente inexistentes 

(Travis & Klein, 2012). De facto, a compilação de dados de 

impactos de forma homogeneizada e padronizada é 

mesmo identificada como uma necessidade, na Europa 

(Kraemer, 2007; Mysiak & Markandya, 2010), com vista à 

uniformização, sistematização e suporte da avaliação 

económica dos mesmos. 

Para situações similares de seca, os impactos resultantes 

serão tanto mais significativos quanto mais intensas 

forem as utilizações de água na região. Por esse motivo, a 

avaliação de situações de seca deverá proporcionar 

informação representativa da severidade dos impactos 

expectáveis, que, de forma clara e objetiva, auxiliem a 

tomada de decisão. 

Dos métodos analisados conclui-se, então, que: (i) a 

análise de índice de seca único (avaliação tradicional) 

apresenta notórias limitações na adaptação a diferentes 

regiões, dificultando a análise dos impactos reais 

ocorridos e, até, a comparação entre regiões e situações 

de seca; (ii) a avaliação por índices múltiplos representa 

um avanço, face à anterior, na representatividade dos 

impactos nas diferentes fases do ciclo hidrológico, mas a 

ponderação, numa avaliação única, para a classificação de 

severidade e adoção de medidas, apresenta, 

normalmente, uma forte componente subjetiva; (iii) a 

avaliação socioeconómica de seca, ainda pouco 

desenvolvida, permite uma estimativa direta dos 

impactos nos diferentes sectores e, até, uma ponderação 

objetiva dos resultados (com base na importância relativa 

do impacto económico), embora esteja essencialmente 

baseada em estimativas de primeira ordem e a sua 

classificação dificilmente apresente rigor estatístico.  

Perante isto, embora a avaliação por índice único permita 

uma boa caracterização do perigo associado a uma 

determinada situação de seca (análise essencialmente 
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meteorológica), e a avaliação por índices múltiplos 

proporcione uma razoável base para a gestão operativa 

de sistemas de exploração (atendendo a boas práticas do 

passado), uma avaliação mais robusta e consolidada, de 

suporte da tomada de decisão, poderá mais facilmente 

ser conseguida através da avaliação socioeconómica de 

secas. Esta proporcionará uma maior flexibilidade na 

adaptação a eventuais alterações futuras (climáticas, 

sociais, económicas, infraestruturais, etc.), já que 

materializa o balanço entre disponibilidades e 

necessidades, e traduz, eventuais défices, em impactos 

económicos. Embora ainda esteja numa fase preliminar e 

apresente, atualmente, algumas limitações, justifica-se 

um maior desenvolvimento futuro.  
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RESUMO: Nas últimas décadas a temática da água tem-se destacado nas agendas política e pública, assumindo-se como 
uma das principais preocupações ambientais dos cidadãos. Na União Europeia, os Eurobarómetros sobre ambiente 
mostram que os europeus colocam as questões associadas à água em primeiro plano quando assinalam os problemas que 
mais os inquietam. A temática da água está igualmente entre as principais preocupações ambientais dos cidadãos à escala 
mundial, como mostram os resultados dos inquéritos realizados pelo International Social Survey Programme. Nestes 
inquéritos, os inquiridos são ainda chamados a pronunciar-se sobre a informação disponível acerca do tema, a gravidade 
do problema, como tem evoluído e qual o contributo individual no sentido de contrariar a degradação deste recurso. Neste 
artigo analisamos e comparamos as perceções dos inquiridos (preocupação e gravidade) e respetivas práticas em três 
países da Europa do Sul (Espanha, França e Portugal) e três da América Latina (Argentina, Chile e México). 

Palavras-chave: água, inquéritos internacionais, opinião pública, preocupações ambientais. 
 
ABSTRACT: The issue of water has been standing out in political and public agendas over the last decades, and has been taken 
as one of the most important environmental concerns of the citizens. In the European Union, the Eurobarometer about 
environment shows that Europeans put water issues first when they point out the problems they are worried about. The water 
issue is also among the top environmental concern among worldwide citizens, as shown by the results of the surveys conducted 
by the International Social Survey Programme. In these surveys, the respondents were also give their opinion about the 
information available on the issue of water, the severity of the problem, how it has evolved, and what should be the individual's 
contribution to decrease water degradation. In this article we analyse and compare the citizens' perceptions (concern and 
gravity) and their practices in three countries of Southern Europe (Spain, France and Portugal) and in three countries of Latin 
America (Argentina, Chile and Mexico). 

Keywords: water, international surveys, public opinion, environmental concerns. 
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Nas últimas décadas, a temática da água tem-se 
destacado nas agendas políticas europeia e internacional, 
sendo igualmente identificada em diversos estudos como 
a principal preocupação ambiental dos cidadãos. No caso 
da União Europeia (UE), os inquéritos sobre ambiente 
mostram que os europeus colocam as questões 
associadas à água em primeiro plano quando assinalam 
os principais danos ambientais e quando identificam as 
principais preocupações ambientais. Nos Eurobarómetros 
sobre ambiente, aplicados desde a década de 80, as 
questões da água remetem essencialmente para três 
dimensões: qualidade da água para consumo humano, 
poluição dos ecossistemas marinhos e principais fontes 
poluidoras. Recentemente, a identificação da água como 
uma das principais preocupações ambientais esteve na 
origem de dois inquéritos específicos sobre o tema (Flash 
261, 2009; Flash 344, 2012), integrados no calendário do 
debate público sobre a nova geração de planos de bacia 
hidrográfica na UE.  
Fora da escala europeia, destaca-se a presença do tema 
no International Social Survey Programme (ISSP), 
aplicado em 1993, 2000 e 2010 (em Portugal, este 
último, foi aplicado em 2012). Nos três momentos 
manteve-se uma questão sobre a avaliação dos 
inquiridos relativamente à perigosidade da poluição de 
rios, lagos e albufeiras no seu país. Em 2010, o tema 
surgiu também como categoria de uma questão que 
pretendia saber qual o principal problema ambiental 
identificado pelos inquiridos (à escala do país e familiar) e 
através de uma outra questão sobre as práticas de 
poupança e/ou reutilização da água por razões 
ambientais.  
Neste artigo damos sequência à análise dos dados dos 
Eurobarómetros Special sobre ambiente e dos 
Eurobarómetros Flash sobre a temática da água realizada 
no âmbito do Observa (Ferreira e Valente, 2014; Valente 
e Ferreira, 2014). Partimos dessa pesquisa para de 
seguida se analisar as respostas às questões sobre água e 
poluição hídrica que constam dos inquéritos 
internacionais sobre a temática ambiental, realizados 
pelo International Social Survey Programme.  
As bases de dados foram recolhidas a partir do Portal 
ZACAT em formato SPSS e tratadas no mesmo 
programa. Selecionámos questões com incidência sobre 
a temática da água e procedemos a uma leitura global 
dos dados, aprofundando depois a análise em dois 
grupos de países: três da Europa do Sul – Portugal, 
Espanha e França – e três da América Latina – Argentina, 
Chile e México. 

Desde 1982 que a União Europeia tem inquirido os 
cidadãos no sentido de se pronunciarem sobre várias 
questões ambientais. O primeiro Eurobarómetro sobre 
Ambiente foi publicado nesse ano, sucedendo-lhe 
muitos outros com questões cada vez mais diversificadas 
e abrangentes (Valente e Ferreira, 2014). Concretamente 
os problemas da água surgiam, nas décadas de 1980 e 
1990, integrados nas preocupações relativamente aos 
danos ambientais. Quando questionados sobre os 
principais problemas ambientais, os inquiridos 
apontavam em primeiro lugar as “fábricas que libertam 
produtos químicos”. As preocupações referentes aos 
problemas da água eram abordadas através de duas 
categorias: “derrames de petróleo no mar e litoral”, que 
obtinham, respetivamente, 33% (1986), 43% (1992) e 
40% (1997) de respostas; e drenagem e tratamento de 
“esgotos”, que integrou as opções de respostas em 1992 
(15%) e 1997 (18%). A partir de 2005 alterou-se a 
formulação das questões, centrando-os nas 
preocupações dos inquiridos face a um conjunto de 
problemas ambientais. Em 2005, 2008 e 2011, ao 
solicitar-se que identificassem o “problema ambiental 
que mais os preocupa”, os europeus destacaram a 
poluição da água (mares, rios, lagos e águas subterrâneas) 
como o principal problema, respetivamente, com 47%, 
42% e 41% de respostas (Valente e Ferreira, 2014). 
Fora da Europa Comunitária, em 1993, foi aplicado o 
primeiro inquérito internacional sobre ambiente pelo 
consórcio ISSP1. Nas três edições deste inquérito a 
temática da água esteve presente através de uma 
questão recorrente sobre a “perigosidade da poluição dos 
rios, lagos e albufeiras”. Em 2010, as categorias “poluição 
da água” e “escassez de água” surgiam como opção de 
resposta a duas questões sobre a preocupação dos 
cidadãos quanto ao ambiente: “quais os problemas 
ambientais mais importantes para o país” e “quais os 
problemas ambientais que afetam mais a família do 
inquirido”. O inquérito incluía uma nova pergunta sobre 
qual “frequência com que poupa ou reutiliza água por 
razões ambientais”.  
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 O ISSP resulta da cooperação entre investigadores e instituições de 
diversos países, que desde meados da década de 1980 aplicam inquéritos 
à opinião pública sobre diversos temas (ver mais em www.issp.org). 
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2.1. Problemas ambientais que mais preocupam os 
cidadãos 

No ISSP 2010, ao ser solicitado que identificassem o 
“problema ambiental mais importante do seu país2, de 
modo geral, destacam-se a “poluição do ar”, as 
“alterações climáticas” e as duas categorias que incidem 
sobre a temática da água – poluição e escassez. 
Especificamente, nos três países da América Latina, os 
argentinos destacam em primeiro lugar a poluição da 
água (26%), seguindo-se a poluição do ar (20%) e a 
escassez de água (15%) (Quadro 1). No Chile as principais 
preocupações são a poluição do ar (38%), o tratamento 
do lixo doméstico (10%) e a degradação dos recursos 
naturais (10%), surgindo a escassez de água (9%) na 
quarta posição. No México a principal preocupação é 
poluição do ar (27%), seguida da poluição da água (21%) e 
da escassez de água (16%). 
Já os inquiridos residentes nos três países da Europa do 
Sul, identificam como problemas ambientais mais 
preocupantes à escala do seu país: as alterações 
climáticas, a poluição do ar e os químicos e pesticidas. 
Por país, em Espanha os inquiridos identificaram como 
principais preocupações as alterações climáticas (25%), a 
escassez de água (16%) e a poluição do ar (15%), 
remetendo a poluição da água (8%) para sexto lugar 
(Quadro 2). Em França são os químicos e pesticidas 
(30%), a poluição da água (11%) e os resíduos nucleares 
(11%) que estão no topo das preocupações dos inquiridos, 
colocando a escassez de água (8%) em sexto lugar. Por 
último, em Portugal, é a poluição do ar (26%), a poluição 
da água (16%) e a degradação dos recursos naturais (16%) 
que mais preocupa os inquiridos, com a escassez da água 
(12%) posicionada em quarto lugar. 
Na América Latina os inquiridos identificam os problemas 
da água (poluição e escassez) como um dos principais 
problemas à escala do país, que preocupa 41% dos 
argentinos, 31% de mexicanos e 18% de chilenos 
                                                           
2 As opções de resposta eram: “poluição do ar”, “químicos e pesticidas”, 
“escassez de água”, “poluição da água”, “resíduos nucleares”, “tratamento 
do lixo doméstico”, “alterações climáticas”, “organismos geneticamente 
modificados”, “degradação dos recursos naturais” e “nenhum destes”. 

(Quadro 1). Ao passo que, na Europa do Sul, as principais 
preocupações são, sobretudo, as alterações climáticas e 
os químicos e pesticidas. Ainda assim, 28% dos inquiridos 
portugueses, 24% dos espanhóis 19% dos franceses 
mostram-se preocupados com a poluição e escassez de 
água (Quadro 2).  
Se juntarmos a poluição e escassez, a questão da água 
torna-se a principal preocupação ambiental dos 
portugueses, o que vai em linha com os resultados dos 
últimos Eurobarómetros Special sobre Ambiente. Em 
2005, a poluição da água (mares, rios, lagos e águas 
subterrâneas) foi apontada por 57% dos portugueses 
como a principal preocupação ambiental, percentagem 
que baixou para 46% em 2008 e para 39% em 2011 (EB 
217, 2005; EB 295, 2008; EB 365, 2011). A mesma 
tendência é confirmada pelos dados de outro inquérito, o 
European Values Study, aplicado em 2008, em que 58% 
de portugueses identificaram a poluição e escassez de 
água como a principal preocupação ambiental (Guerra e 
Schmidt, 2013), e é igualmente confirmada pelos 
resultados dos inquéritos nacionais sobre o ambiente 
realizados pelo Observa (Schmidt et al., 2000 e 2004). 
O ISSP 2010 procurou igualmente saber “qual o 
problema ambiental que mais afeta diretamente os 
inquiridos e respetiva família”. Por país, na América 
Latina, à escala doméstica, os problemas que mais 
preocupam os argentinos são a poluição da água (26%), 
poluição do ar (17%) e tratamento do lixo doméstico 
(14%), surgindo a escassez de água (11%) em quarto lugar. 
No Chile, as principais preocupações são a poluição do ar 
(28%), tratamento do lixo doméstico (13%), poluição da 
água (10%) e escassez de água (10%) (Quadro 3). Os 
mexicanos colocam as questões da água no topo das 
preocupações quotidianas, surgindo com percentagens 
muito próximas a poluição da água (21%) e a escassez de 
água (19%), sendo que em terceiro lugar identificam a 
poluição do ar (18%). 
 

 

 

Quadro 1 - Problema ambiental do país que mais preocupa os inquiridos, na América Latina. 

Argentina Chile México 

1. Poluição da água (26%) 
2. Poluição do ar (20%)  
3. Escassez de água (15%)  
4. Degradação dos recursos naturais 

(14%) 
5. Químicos e pesticidas (8%)  
6. Tratamento do lixo doméstico (7%) 
7. Alterações climáticas (6%)  
8. OGM (2%)  
9. Resíduos nucleares (2%)  
10. Nenhum destes (0%) 

1. Poluição do ar (38%) 
2. Tratamento do lixo doméstico (10%) 
3. Degradação dos recursos naturais 

(10%) 
4. Escassez de água (9%) 
5. Poluição da água (9%) 
6. Químicos e pesticidas (8%) 
7. Resíduos nucleares (7%) 
8. Alterações climáticas (6%) 
9. OGM (2%) 
10. Nenhum destes (1%) 

1. Poluição do ar (27%) 
2. Poluição da água (21%) 
3. Escassez de água (16%) 
4. Alterações climáticas (10%) 
5. Tratamento do lixo doméstico (10%) 
6. Químicos e pesticidas (9%) 
7. Resíduos nucleares (3%)  
8. OGM (2%) 
9. Degradação dos recursos naturais 

(1%) 
10. Nenhum destes (1%) 

Fonte: ISSP, 2010-2012 
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Quadro 2 - Problema ambiental do país que mais preocupa os inquiridos, na Europa do Sul. 

Espanha França  Portugal 

1. Alterações climáticas (25%) 
2. Escassez de água (16%) 
3. Poluição do ar (15%) 
4. Degradação dos recursos naturais 

(12%) 
5. Químicos e pesticidas (9%) 
6. Poluição da água (8%) 
7. Resíduos nucleares (8%) 
8. Tratamento do lixo doméstico (4%) 
9. OGM (3%) 
10. Nenhum destes (1%) 

1. Químicos e pesticidas (30%) 
2. Poluição da água (11%) 
3. Resíduos nucleares (11%) 
4. Degradação dos recursos naturais 

(11%) 
5. Poluição do ar (10%) 
6. Escassez de água (8%) 
7. Alterações climáticas (7%) 
8. Tratamento do lixo doméstico (7%) 
9. OGM (5%) 
10. Nenhum destes (0%) 

1. Poluição do ar (26%) 
2. Poluição da água (16%) 
3. Degradação dos recursos naturais 

(16%) 
4. Escassez de água (12%) 
5. Alterações climáticas (9%) 
6. Químicos e pesticidas (7%) 
7. Tratamento do lixo doméstico (6%) 
8. OGM (4%) 
9. Resíduos nucleares (4%) 
10. Nenhum destes (0%) 

Fonte: ISSP, 2010-2012 
 
 

Quadro 3 - Problema ambiental que mais afeta a família dos inquiridos, na América Latina. 

Argentina Chile México 

1. Poluição da água (26%) 
2. Poluição do ar (17%) 
3. Tratamento do lixo doméstico 

(14%) 
4. Escassez de água (11%) 
5. Alterações climáticas (10%) 
6. Químicos e pesticidas (7%) 
7. Degradação dos recursos naturais 

(7%) 
8. OGM (4%) 
9. Resíduos nucleares (2%) 
10. Nenhum destes (2%) 

1. Poluição do ar (28%) 
2. Tratamento do lixo doméstico 

(13%) 
3. Poluição da água (10%) 
4. Escassez de água (10%) 
5. Químicos e pesticidas (9%) 
6. Alterações climáticas (8%) 
7. Resíduos nucleares (7%) 
8. Degradação dos recursos naturais 

(6%) 
9. OGM (4%) 
10. Nenhum destes (4%) 

1. Poluição da água (21%) 
2. Escassez de água (19%) 
3. Poluição do ar (18%) 
4. Alterações climáticas (12%) 
5. Tratamento do lixo doméstico 

(12%) 
6. Químicos e pesticidas (8%) 
7. Resíduos nucleares (5%) 
8. OGM (3%) 
9. Degradação dos recursos 

naturais (2%) 
10. Nenhum destes (1%) 

Fonte: ISSP, 2010-2012 

Quanto aos inquiridos dos três países da Europa do Sul 
identificam, em primeiro lugar, a poluição do ar e os 
químicos e pesticidas (Quadro 4). As preocupações com 
as questões da água estão igualmente entre as principais 
preocupações dos cidadãos, nomeadamente em 
Espanha, cujo ranking das preocupações tem no topo a 
poluição do ar (19%) e as alterações climáticas (15%), a 
que se segue a escassez de água (11%) e poluição da água 
(10%). Já em França os inquiridos destacaram sobretudo 
os químicos e pesticidas (24%), a poluição do ar (14%) e o 
tratamento do lixo doméstico (11%), figurando a poluição 
da água (11%) em quarto lugar na escala de preocupações 
e a escassez (4%) apenas em nono lugar. Por último, os 
inquiridos portugueses identificaram como principais 
preocupações a poluição do ar (29%), poluição da água 

(12%) e químicos e pesticidas (10%), ocupando a escassez 
da água (7%) o sétimo lugar.Em suma, relativamente aos 
problemas que mais preocupam os inquiridos à escala 
individual e familiar, verificamos que as questões da água 
ocupam um lugar de relevo, com destaque para o México 
(40% das respostas) e Argentina (37%). Os chilenos estão 
mais preocupados com a poluição do ar (28%) e logo a 
seguir com os problemas da água (20%). Na Europa do 
Sul, poluição e escassez de água são problemas que 
preocupam mais os espanhóis (21%) e menos os 
franceses (15%), que se mostram mais preocupados com 
químicos e pesticidas (24%). Para os portugueses os 
problemas da água não figuram tanto nas preocupações 
domésticas, mas sim nas preocupações à escala do país. 
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Quadro 4 - Problema ambiental que mais afeta a família dos inquiridos, na Europa do Sul. 

Espanha França  Portugal 

1. Poluição do ar (19%) 
2. Alterações climáticas (15%) 
3. Escassez de água (11%) 
4. Poluição da água (10%) 
5. Degradação dos recursos naturais 

(10%) 
6. OGM (9%) 
7. Químicos e pesticidas (8%) 
8. Tratamento do lixo doméstico 

(8%) 
9. Resíduos nucleares (6%) 
10. Nenhum destes (4%) 

1. Químicos e pesticidas (24%) 
2. Poluição do ar (14%) 
3. Tratamento do lixo doméstico 

(11%) 
4. Poluição da água (11%) 
5. Degradação dos recursos naturais 

(10%) 
6. OGM (9%) 
7. Alterações climáticas (7%) 
8. Resíduos nucleares (5%) 
9. Escassez de água (4%) 
10. Nenhum destes (2%) 

1. Poluição do ar (29%) 
2. Poluição da água (12%) 
3. Químicos e pesticidas (10%) 
4. Tratamento do lixo doméstico 

(9%) 
5. OGM (8%) 
6. Alterações climáticas (7%) 
7. Escassez de água (7%) 
8. Degradação dos recursos 

naturais (5%) 
9. Resíduos nucleares (2%) 
10. Nenhum destes (11%) 

Fonte: ISSP, 2010-2012 
 
 
 
2.2. Informação sobre água e grau de perigosidade 
da poluição hídrica 

Os Eurobarómetros sobre Ambiente e os dois EB Flash 
sobre Água incluem questões sobre o grau de informação 
dos inquiridos relativamente a estes temas. Os resultados 
mostram ser elevada a percentagem de inquiridos que 
afirmam não se sentirem informados. Os 
Eurobarómetros têm igualmente dado atenção a aspetos 
como a gravidade dos problemas e a perceção dos 
inquiridos relativamente à sua evolução.  
O ISSP tem sido omisso relativamente a estas matérias, 
incluindo apenas uma questão sobre como percecionam 
os inquiridos a perigosidade da poluição hídrica, em 
resposta à qual os inquiridos se têm pronunciando de 
forma negativa, concentrando as respostas nas categorias 
“extremamente perigosa”, “muito perigosa” e 
“relativamente perigosa”.  
A Figura 1 mostra a distribuição das respostas nos três 
momentos de aplicação do inquérito ISSP pelas 
diferentes categorias nos países da Europa do Sul, sendo 
que, apenas Espanha, participou nas três edições do 
inquérito.  
A partir do gráfico conclui-se que os espanhóis 
percecionam de forma muito negativa a poluição dos 
rios, lagos e albufeiras no país. As respostas concentram-
se nas categorias “extremamente perigosa” e “muito 
perigosa”, obtendo 75% de respostas em 1993, e 85% 
em 2000 e 2010. Os dados sobre a perceção dos 
portugueses referem-se apenas a 2000 e 2010, 
concentrando igualmente as respostas nas categorias 
“extremamente perigosa”, “muito perigosa” e 
“relativamente perigosa”: em 2000, 42% consideravam 

este tipo de poluição “extremamente perigosa”, 45% 
“muito perigosa” e 12% “relativamente perigosa”; 
passados 10 anos, em 2010, verifica-se uma redução na 
categoria mais negativa: 28% identificou-a como 
“extremamente perigosa”, 55% “muito perigosa” e 13% 
“relativamente perigosa”. Relativamente às respostas dos 
franceses, verificamos que, em 2010, o único momento 
em que participam no inquérito, não percecionam o 
problema de forma tão negativa, mesmo assim, 36% dos 
inquiridos identificou a poluição dos rios, lagos e 
albufeiras no país como “extremamente perigosa”, 35% 
como “muito perigosa” e 25% como “relativamente 
perigosa”. 
Nos três países da América Latina participantes no ISSP 
foi igualmente muito negativa a perceção da 
perigosidade da poluição dos rios, lagos e albufeiras no 
país. Em 2000, 43% dos chilenos consideravam este 
tipo de poluição “extremamente perigosa”, 47% “muito 
perigosa” e 13% “relativamente perigosa”. Em 2010, 
aumentou a percentagem de chilenos que 
percecionavam este tipo de poluição como 
“extremamente perigosa” (46%), “muito perigosa” (43%) 
e  “relativamente perigosa” (10%). Também para os 
mexicanos a preocupação atingiu níveis elevados: em 
2000, considerada “extremamente perigosa” por 40% 
dos inquiridos, “muito perigosa” por 42% e 
“relativamente perigosa” por 13%; em 2010, 37% 
considerou-a “extremamente perigosa”, 43% “muito 
perigosa” e 13% “relativamente perigosa”. Igualmente os 
argentinos, 41% consideravam este tipo de poluição 
“extremamente perigosa”, 48% “muito perigosa” e 10% 
“relativamente perigosa” (Figura 2). 
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Figura 1 - Evolução da perceção sobre a perigosidade da poluição dos rios, lagos e albufeiras no país, na Europa 
do Sul. 

Fonte: ISSP, 2010-2012 
 
 
 

Figura 2 - Evolução da perceção sobre a perigosidade da poluição dos rios, lagos e albufeiras no país, na América 
Latina.

Fonte: ISSP, 2010-2012 
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Comparativamente com os países da Europa do Sul, nos 
três países da América Latina onde os inquéritos foram 
aplicados, verifica-se que os cidadãos percecionam de 
forma muito mais negativa a perigosidade da poluição 
dos rios, lagos e albufeiras no país, concentrando 
praticamente 90% das respostas nas categorias 
“extremamente perigosa” e “muito perigosa”.  

2.3. Práticas de poupança e reutilização da água 

O inquérito do ISSP aplicado em 2010 incluía ainda uma 
questão que pretendia averiguar “com que frequência os 
inquiridos poupam ou reutilizam água por razões 
ambientais”. A leitura dos dados permite concluir ser 
elevada a percentagem de inquiridos que afirmou “nunca 
poupar ou reutilizar água por razões ambientais”. No 
conjunto dos seis países sobre os quais aprofundámos a 
análise, 30% dos argentinos afirmam poupar ou reutilizar 
“sempre” água por razões ambientais, seguindo-se 26% 
de espanhóis, 22% de portugueses, 21% de franceses e 
21% e mexicanos. Em contrapartida, 48% de chilenos 
responderam “nunca” e apenas 12% “sempre” (Figura 3). 
Este é um dos tópicos sobre os quais necessitamos 
aprofundar a nossa análise. A partir de outros estudos 
podemos afirmar que as práticas de poupança e 
reutilização da água é sobretudo determinada pela 
escassez e qualidade do recurso, pelas condições sociais, 
económicas e culturais, mas também pela promoção da 
educação ambiental (Schmidt et al, 2010), tema que 
remete para a literacia ambiental e cívica, com melhores 
‘performances’ nos países do Norte da Europa (Valente e 
Ferreira, 2014; Ferreira e Valente, 2014). 

 

Neste artigo, analisámos alguns resultados de inquéritos 
internacionais sobre ambiente focados na temática da 
água, de modo a conhecer a perceção dos inquiridos de 
diferentes países relativamente às principais 
preocupações que identificam, ao grau de perigosidade 
da poluição hídrica e às práticas individuais que 
contribuem para a redução do consumo da água. As 

respostas mostram que existem diferenças, mas também 
semelhanças, entre a opinião pública dos países 
selecionados, mesmo que situados em continentes 
diferentes.  
Os resultados de estudos anteriores indicavam já que, à 
escala europeia, a preocupação relativamente à 
qualidade da água é considerada “um problema muito 
sério” pela generalidade da opinião pública. Confirmámos 
que os cidadãos da Europa do Sul, embora coloquem no 
topo das suas preocupações problemas considerados de 
segunda geração (ex., alterações climáticas e químicos e 
pesticidas), mostram-se também muito preocupados 
com a poluição e escassez de água. Tendem, no entanto, 
a reduzir esta preocupação sobretudo nos últimos anos, 
eventualmente como reflexo da aplicação da Diretiva 
Quadro da Água. Em contrapartida, as populações dos 
países da América Latina mostram-se muito mais 
preocupadas com as questões da água, e de uma forma 
crescente nos últimos anos. Em 2010, a água é 
identificada como principal preocupação dos argentinos à 
escala do país e doméstica, e dos mexicanos à escala 
doméstica.  
Relativamente à perigosidade da poluição dos rios, lagos 
e albufeiras a avaliação pública é em geral negativa nos 
países da Europa do Sul, extremando-se nos três países 
da América Latina, onde atinge um grau de preocupação 
máxima. A evolução da perceção sobre esta perigosidade 
também tem registado aumento de preocupação, sendo 
residual a percentagem de inquiridos com uma perceção 
positiva sobre o problema. Contudo, paradoxalmente, 
apesar das constantes ameaças ao meio hídrico e da 
enorme preocupação face à poluição e escassez, os 
inquiridos residentes nos seis países selecionados 
afirmam fazer muito pouco no sentido de poupar ou 
reutilizar água por razões ambientais.  
Em suma, as preocupações com a água são um problema 
ambiental destacado que preocupa a generalidade dos 
cidadãos à escala internacional, sendo provável que a 
emergência de problemas associados às alterações 
climáticas e às suas consequências exponenciem as 
preocupações dos cidadãos perante o possível 
agravamento da qualidade e quantidade de água, 
aumentando as dificuldades no acesso a este recurso. 
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Figura 3 - Frequência com que poupa ou reutiliza água por razões ambientais. 

Fonte: ISSP, 2010-2012 
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