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No passado dia 9 de março foram eleitos os 
vigésimos Orgãos Sociais da APRH (Assembleia 
Geral, Comissão Diretiva e Conselho Fiscal), 
para um mandato durante o qual a Associação 
fará 40 anos de existência. A Comissão Diretiva 
eleita, que tomou posse no dia 22 de março 
pretende reforçar a intervenção e visibilidade 
da Associação, tendo por referência os objetivos 
estatutários que sempre a orientaram.

Vários são os desafios que atualmente se 
colocam para a gestão da água em Portugal, 
que resultam da premência de assegurar o 
cumprimento de obrigações comunitárias, 
promover a eficiência no seu uso, garantir a 
sustentabilidade da sua gestão, garantir a sua 
qualidade para os diferentes usos, encontrar 
soluções para combater o efeito das alterações 
climáticas e propor políticas luso-espanholas 
concertadas para a gestão dos recursos hídricos 
ibéricos, assinalando-se ainda a necessidade de 
melhorar a integração das políticas da água nas 
restantes políticas sectoriais.

A APRH continuará a oferecer o seu contributo 
para a resolução destes desafios através 
da dinamização de atividades com os seus 
órgãos sociais, núcleos regionais, comissões 
especializadas, grupos de trabalho e associados, 
tendo a sua Comissão Diretiva definido cinco 
linhas de ação para o próximo biénio para a 
prossecução destes objetivos: organização 
interna; representação e colaboração com 
outras organizações; divulgação de informação, 
ciência e tecnologia; gestão pública dos 
recursos hídricos; e internacionalização.

Assim, a atividade da Associação para o biénio 
2016-2017 incluirá a organização de eventos 
técnico-científicos nacionais e internacionais, a 
participação na análise de políticas públicas, a 
promoção de reuniões com entidades públicas 
e privadas num processo de reflexão conjunta 
sobre o futuro das políticas de gestão da água, 
a cooperação com organizações nacionais 
e internacionais, a integração em estruturas  

organizativas ligadas à gestão da água e a 
difusão do conhecimento no sector da água 
através da publicação das revistas “Recursos 
Hídricos” e “Gestão Costeira Integrada”, 
do Boletim Informativo e de monografias 
temáticas (p.e. novas edições da coleção “Água, 
Ciência e Sociedade”).

A APRH conta com a participação de todos os 
seus Associados nas  atividades a desenvolver 
para constituir uma massa crítica activa em 
prol da boa gestão dos recursos hídricos e para 
que possa integrar os recursos necessários à 
concretização dos objetivos traçados.

A Comissão Diretiva
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INTRODUÇÃO
A eletricidade desde que surgiu no final do 
século XIX tem vindo a estender-se às mais 
diversas utilizações do quotidiano da sociedade 
moderna. As primeiras centrais elétricas usavam 
a força das águas para gerar este bem, que cada 
vez é mais valioso.
No Mundo ainda nem todos têm acesso à 
eletricidade, mas aos poucos chegará aos 
mais recônditos cantos deste nosso Planeta. 
É tudo uma questão de dar tempo ao tempo 
e tirar partido da evolução da tecnologia. Esta 
expansão é mais lenta porque é necessária uma 
infraestrutura física espalhada pelo território, 
pesada quando comparada por exemplo com 
a internet ou os telemóveis, sendo que esta se 
expande mais rapidamente, mas, claro, sempre 
com a necessidade de eletricidade.
Muitas vezes nesses sítios mais isolados usam 
aqueles meios de comunicação recorrendo 
à produção de eletricidade em pequenas 
centrais fotovoltaicas, devido à sua evolução, 
tecnológica e de preço, e por apresentarem 
uma gama de utilização, dimensão e dispersão 
geográfica, que torna esta tecnologia muito 
atrativa, o que irá facilitar essa disseminação.
Devemos ter presente que a eletricidade é a 
forma de energia mais eficiente de todas e, 
quando de origem renovável, a mais amiga do 
Ambiente.
Desde o final do século passado e até os 
dias de hoje, as centrais eólicas ganharam 
protagonismo na geração de eletricidade, 

representando atualmente em Portugal cerca 
de um quarto do consumo. Mas não nos 
podemos esquecer e deixar de relevar as outras 
formas de gerar eletricidade usando fontes 
renováveis, tais como a geotermia, a biomassa, 
as ondas e a solar fotovoltaica.
Há hoje uma certa tendência, quanto a mim 
profundamente errada, de desprezar o papel 
que teve no passado a geração de eletricidade 
por via de centrais hídricas, bem como o 
papel que estas centrais terão num futuro que 
começa já hoje.
Mas antes de abordar o tema do artigo devo 
referir duas questões que são também, cruciais 
na utilização da energia hoje em dia e no futuro. 
Uma respeita ao uso eficiente da energia, seja 
em que área for, pois será sempre aplicado o 
lema. “O kWh poupado é o mais barato e o mais 
amigo do ambiente”.
O outro aspeto é a progressiva eletrificação 
do uso de diferentes formas de energia, isto 
é, a transferência que se está a verificar de 
outras “formas de energias”, como as que usam 
combustíveis fósseis, para energia elétrica. A 
mais recente destas transferências verifica-se 
nos transportes através da utilização de 
veículos elétricos no transporte privado, com 
a consequente eficiência energética e redução 
da emissão de gases com efeito de estufa. Este 
facto será mais potenciado quando tivermos 
100% de eletricidade renovável, que espero 
venha a ser atingido em Portugal na década de 
2040, ou talvez mesmo alguns anos antes.

Hidroeletricidade: o seu papel no desenvolvimento 
do sistema electroprodutor de Portugal

António Sá da Costa1
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Temos de ter presente que no acordo de Paris, 
recentemente firmado, e que já foi ratificado 
por mais de 170 países, se pretende entre 
outras coisas assegurar que o aumento da 
temperatura da atmosfera fique abaixo de 
2o C, relativamente aos níveis pré-industriais e 
prossigam os esforços para que o seu aumento 
fique limitado a 1.5º C.
Isto implica uma descarbonização da sociedade 
e, no que se refere a produção de eletricidade, 
aponta para que esta se liberte das centrais 
térmicas que usam combustíveis fósseis. Em 
Portugal Continental já só temos centrais a 
carvão e a gás natural e como hoje em dia a 
questão de ter em Portugal centrais nucleares 
não se põe, tem de se preparar o caminho para 
termos 100% de eletricidade renovável.
No setor da eletricidade as orientações definidas 
e as opções tomadas levam normalmente 15 
anos a implementar, pelo que está na hora de 
pensar nesse objetivo, que é perfeitamente 
alcançável no início da década de 40, ou 
até antes se se verificar alguma evolução 
tecnológica mais disruptiva que venha a 
facilitar o alcançar essa meta.
A principal questão que se põe hoje em dia 
na utilização da eletricidade renovável é a da 
adequação dos diagramas de produção aos 
diagramas de procura. Os primeiros são ditados 
pelas características das fontes, umas são 
controláveis, como a geotermia, a biomassa e 
a hídrica com albufeira, outras não, como é o 
caso da eólica, do solar fotovoltaica e da hídrica 
a fio de água, contudo estas últimas apesar de 
não controladas são previsíveis, e com um grau 
de precisão que hoje em dia já se aproxima da 
incerteza da previsão dos consumos.
O diagrama de procura é dependente de 
um sem número de fatores, mas hoje em 
dia já se conseguem antever as variações do 
consumo com um grau de precisão que facilita 
mais a adequação dos dois diagramas atrás 
referidos. Mas não deixa de ser uma tarefa 
com algum grau de complexidade, e que veio 
a dar um maior grau de protagonismo aos 
aproveitamentos hidroelétricos, em especial 
aos que são reversíveis.
Este papel não está hoje em dia a ser  
devidamente valorizado em Portugal, e 
podemos por em causa a meta de ter a 

eletricidade 100% renovável, se não se 
reverterem determinadas decisões que foram 
recentemente tomadas, sem a devida avaliação 
dos impactos que elas vão ter na prossecução 
daqueles objetivos.
Um fator fundamental comum a todas as 
formas de produzir eletricidade a partir de 
fontes renováveis, é que todas usam fontes 
endógenas, que não custam divisas e que 
ajudam a Economia Portuguesa a ganhar 
sustentabilidade, pois de outra forma teríamos 
de recorrer à importação de combustíveis 
fósseis, isto sem falar das emissões de CO2 e 
de outros Gases com Efeito de Estufa, e as suas 
consequências para o ambiente.
Importa, pois, perceber a importância que 
os aproveitamentos hidroelétricos tiveram 
na história da eletricidade em Portugal. Sem 
pretender ser exaustivo, nem apresentar os 
resultados de uma pesquisa profunda sobre o 
tema, pois não me julgo com competência para 
tal, descrevo neste artigo a forma simples e 
resumida de como vejo a evolução deste setor 
em Portugal.
Assim dividi esta longa e marcante história em 
três períodos: o primeiro até 1950, o segundo 
correspondendo à segunda metade do século 
XX e a terceira cobrindo o início do século XXI. 
No final apresento algumas considerações 
sobre o que antevejo ser o papel futuro das 
centrais hidroelétricas.

AS CENTRAIS HIDROELÉTRICAS DO FINAL DO 
SÉCULO XIX ATÉ 1950
No final do século XIX por todo o Mundo 
civilizado começaram a instalar-se as primeiras 
centrais para a geração da eletricidade e sua 
distribuição através de uma rede pública. 
Essas centrais usavam a força motriz da água 
dos rios. Portugal não foi exceção e em 1889 
a primeira central hidroelétrica foi inaugurada 
no rio Corgo, afluente na margem direita do rio 
Douro, para abastecer Vila Real e foi batizada 
de central do Terragido com uma potência que 
pouco excedia os 800 Cv.
Outras se seguiram, para abastecer alguns 
aglomerados populacionais, ou algumas 
indústrias e, nalgumas situações, ambos.
Os princípios usados no dimensionamento 
destas centrais foi o de adequar a capacidade 
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de produção ao uso que se previa no momento 
de executar o projeto desta nova forma de 
energia, não privilegiando nenhuma forma de 
otimização do recurso água. Por outras palavras 
dimensionava-se a capacidade de geração em 
função do uso, consumo máximo instantâneo 
e consumo anual, e verificava-se qual o caudal 
a turbinar para a queda útil e o rendimento das 
máquinas e da instalação.
Foram sendo instaladas no País um conjunto 
de centrais durante um pouco mais de meio 
século, muitas delas com a dimensão que hoje 
designamos por PCH (Pequena Central Hídrica), 
isto é, com potência igual ou inferior a 10 MW.
Com o critério de dimensionamento atrás 
referido nunca se antecipou o crescimento 
da procura que esta nova forma de energia 
viria a ter. Com a disseminação da eletricidade 
começaram a aparecer mais máquinas elétricas, 
quer de uso industrial quer para uso doméstico, 
a que se juntou a iluminação pública. Esta 
energia elétrica rapidamente ganhou peso 
em especial porque o utilizador não precisava 
de “sujar” as mãos para a utilizar. O problema 
surgia quando “a luz ia abaixo”.
Esta crescente procura de eletricidade, a 
variabilidade do escoamento dos rios ao 
longo do ano e o facto de que a procura 
de eletricidade também ocorria em zonas 
onde não havia condições para a instalação 
de centrais hidroelétricas, levou ao 
aparecimento, das primeiras centrais térmicas, 
estrategicamente localizadas para alimentar 
um conjunto de consumos cada vez mais 
alongado geograficamente, primeiro a carvão 
e mais tarde a fuel.
No final da década de 1920 foi criada a Direção 
dos Serviços Elétricos, que teve como seu 
primeiro diretor o eng. Ferreira Dias. Com 
a experiência adquirida nesta Direção, e 
dando azo às suas vistas rasgadas, no final da 
década seguinte, o então já Professor Ferreira 
Dias, professor do Instituto Superior Técnico, 
delineou o Plano de Eletrificação de Portugal.
A implementação deste plano foi retardada 
pela 2ª Guerra Mundial, mas depois da guerra 
este processo de eletrificação levou mais um 
grande impulso com a construção de grandes 
centrais hídricas e com a expansão da Rede 
Elétrica Nacional.
São dignos de assinalar pela referência que 
marcam na história da Hidroeletricidade, a 

criação das empresas Hidroelétrica do Zêzere 
e Hidroelétrica do Cávado em 1945, a que se 
seguiram várias outras. Deste período a Central 
de Castelo do Bode, no rio Zêzere, é a mais 
representativa tendo iniciado a sua operação 
em 1951. Tal como esta central existem outras 
em que se iniciaram os respetivos estudos e 
projetos na primeira metade do século XX, mas 
que só entraram em operação já na segunda 
metade desse século.
As grandes centrais hídricas, ou seja, com mais 
de 10 MW, que iniciaram a operação antes de 
1950 são cinco totalizando 464 MW. Pode ainda 
dizer-se que as centrais hídricas que entraram 
na década seguinte estavam já em construção 
na primeira metade do século ou em estado 
muito avançado do seu projeto, tendo todas 
elas origem na filosofia da eletrificação básica 
do País. Estas centrais, em número de 11 
totalizam uma potência de 1 217 MW.
No dimensionamento destas centrais 
procurou-se aproveitar ao máximo o 
recurso natural, já com plena consciência da 
grande variabilidade, anual e interanual, do 
escoamento nos nossos rios, o que em muitos 
dos casos levou à construção de barragens de 
dimensão apreciável, que permitiram a criação 
de albufeiras para regularizar estas variações.
Na primeira metade do século XX construíram-
se várias centrais que hoje designamos de PCHs 
acrónimo para Pequena Central Hídrica, mas até 
aos nossos dias apenas chegaram operacionais 
18 delas, totalizando uma potência de pouco 
mais de 36 MW.

Figura 1. Engenheiro 
José Ferreira Dias 

(1900-1966)



12 | Recursos Hídricos

António Sá da Costa

A HIDROELETRICIDADE NA SEGUNDA METADE 
DO SÉCULO XX
A segunda metade do século XX pode ser 
dividida em dois períodos do ponto de vista 
da hidroeletricidade. O primeiro até 1985 e o 
segundo os restantes 15 anos.
Faço esta divisão em 1985 pois este ano marca, 
de certa forma, uma mudança no planeamento 
e filosofia de conceção dos aproveitamentos 
hidroelétricos. Começa a definir-se uma 
linha que separa os aproveitamentos com 
armazenamento, isto é, aqueles em que as 
suas albufeiras permitiam gerir o recurso, 
daqueles que se designam por fio de água, em 
que a capacidade de regularização era muito 
reduzida ou nula.
Também não pode deixar de ser referido a 
profunda alteração que o sistema elétrico 
nacional sofreu após a revolução de 25 de 
abril de 1974. Todas as empresas do sistema 
elétrico nacional foram nacionalizadas e em 
1976 é criada a EDP – Eletricidade de Portugal, 
empresa detida a 100% pelo Estado Português 
e que congregou todas as empresas do 

setor produtivo, ao transporte, distribuição e 
comercialização.
Na primeira parte do período a procura de 
eletricidade cresce a um ritmo que não se 
compadece com o ritmo de conceção, projeto 
e construção das centrais hídricas, começando 
a ganhar peso as centrais térmicas.
As duas formas de gerar eletricidade 
complementavam-se, tendo sido dado 
prioridade a entrada em operação das centrais 
a fio de água, para não se perder o recurso, 
depois as centrais térmicas, sendo que estes 
dois tipos de centrais satisfaziam a base do 
diagrama de consumo. Finalmente as variações 
de bruscas de consumo eram prioritariamente 
satisfeitas pelas centrais com armazenamento.
Estas centrais quando tinham as albufeiras 
cheias passavam a ser exploradas como se de 
fios de água se tratassem.
Paralelamente à construção de todas estas 
centrais foi-se desenvolvendo a rede elétrica 
que não só permitia ligar entre si todas as 
centrais e todos os centros de consumo como, 
aos poucos, ia aumentando a fiabilidade e a 
flexibilidade do sistema elétrico nacional.

Figura 2. Barragem de Castelo do Bode.
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Deve ser referido que outro fator que ajuda a 
equilibrar os excessos ou deficits do sistema 
elétrico nacional foi o estabelecimento de 
interligações com Espanha, sendo a primeira 
estabelecida nos anos 60 do século passado 
na zona norte através da empresa Electro 
del Lima. Estas interligações cada vez mais 
desempenham um papel fundamental na 
forma como o sistema elétrico nacional é 
explorado, tendo atingido um nível de potência 
aceitável, mas que ainda precisa ser aumentado 
se se pretende uma verdadeira integração no 
sistema elétrico europeu.
De 1950 a 1985 entraram em operação 
19 pequenas hídricas com uma potência 
acumulada de 50.7 MW, ao passo que as 
grandes hídricas construídas neste período 
foram 22 representando uma potência total 
de 3 480 MW. Foi o período em que entrou em 
operação o maior número de centrais deste 
tipo e consequentemente mais potência.
Depois de 1985 o pensamento que começou 
a dominar o planeamento energético era a 
satisfação crescente do consumo tendo então 

sido muito claro que apenas era possível 
abastecer o País se se tirasse partido das várias 
tecnologias disponíveis tentando maximizar os 
benefícios e vantagens que se podiam extrair de 
cada uma delas. Nesta altura as centrais hídricas 
começaram a ser dimensionadas de forma 
a aproveitar ao máximo os recursos hídricos 
disponíveis, mas também tirando partido da 
exploração desses mesmos recursos para fins 
múltiplos, isto é, usando o represamento das 
águas para abastecimento público, agrícola, 
lazer, combate a fogos, etc.
Nesta altura começa a ganhar forma no projeto 
das novas centrais a ideia de tirar partido de 
determinadas condições e usar as albufeiras 
como forma de armazenar energia através 
de centrais reversíveis. Esta linha de atuação 
foi seguida apenas para as grandes centrais 
hídricas, e cada vez se tem acentuado mais nos 
dias de hoje, tirando partido das características 
das centrais hídricas como a facilidade e 
rapidez de passar do estado parado para a 
potência máxima, além de apresentarem uma 
estabilidade e rendimento elevados para uma 
grande gama de caudais.

Figura 3. Barragem de Bemposta (Rio Douro).
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A partir de 1985 começa a surgir na União 
Europeia, e Portugal não ficou para trás nesta 
linha de pensamento, a ideia de que a Europa 
está demasiado dependente do exterior em 
termos de energia, como também começam a 
surgir os primeiros estudos sobre os gases com 
efeito de estufa.
Em 1988 o Governo de então abriu a hipótese 
de promotores privados pudessem candidatar-
se à construção e exploração de pequenas 
centrais hídricas (PCHs) até 10 MW de potência, 
e que na altura se designavam por “mini 
hídricas”. Este novo processo viu-se consagrado 
pelo Decreto Lei 189/88 de 27 de maio. E deu 
um novo impulso ao setor.
Ao abrigo desta legislação surgiram na entidade 
responsável pelo licenciamento, a Direção Geral 
dos Recursos Naturais, cerca de um milhar de 
pedidos de licenciamento totalizando cerca de 
3  000 MW, sendo que muitos destes pedidos 
estavam sobrepostos, total ou parcialmente.
Depois de algumas hesitações sobre a forma de 
lidar com esta autentica avalanche de pedidos, 
até ao final do século XX foram construídas 78 

PCHs com uma potência total de 237.5 MW. 
Este foi o período em que mais potência de 
PCHs se construiu em Portugal.
Esta pujança deste setor ainda se prolongou 
pelo início do século XXI.
No que respeita às grandes centrais hídricas, 
nestes últimos 15 anos do século XX foram 
construídas sete centrais totalizando uma 
potência de 1201.6 MW.
Pode por assim dizer-se que as centrais 
hídricas tiveram na segunda metade do século 
XX o seu período melhor, mas este tipo de 
centrais encontrava-se muito dependentes da 
variabilidade interanual do recurso.
A experiência iniciada com o Decreto Lei 189/88 
de voltar a abrir aos privados a construção e 
exploração de centrais renováveis foi de tal 
modo bem sucedida pela procura que teve 
que levou a que posteriormente fosse dada 
essa possibilidade usando outras tecnologias, 
como foi o caso das centrais eólicas no final 
do século XX e as centrais solares fotovoltaicas 
já no século XXI, tirando partido da evolução 
tecnológica que estas tecnologias sofreram.

Figura 4. Barragem de Carrapatelo (Rio Douro).
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Figura 5. PCH de Paredes.

Figura 6. PCH de Nunes.
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Figura 7. PCH de Manteigas.
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Isto foi tanto mais importante para o País pois 
permitiu que todos os “stake-holders” do setor se 
adaptassem à nova realidade do setor elétrico. 
Refiro-me às entidades licenciadoras, aos 
promotores privados, aos operadores das redes 
de transporte e de distribuição, permitindo que 
o País evoluísse para uma situação de maior 
aproveitamento dos recursos endógenos 
renováveis, criando emprego e diminuindo a 
dependência energética do exterior.

AS CENTRAIS HIDROELÉTRICAS NO INÍCIO DO 
SÉCULO XXI
O início do século XXI no que respeita às 
PCHs continuou a um ritmo elevado, mas 
denotando algum abrandamento: das 46 
centrais construídas de 2000 a 2015 com uma 
potência total de 133.4 MW, cerca de 2/3 foram 
construídas até 2006. Este forte abrandamento 
deveu-se fundamentalmente ao processo de 
licenciamento ambiental que chumbou, ou 

tornou inviável, muitos dos aproveitamentos 
ainda possíveis técnico e economicamente 
viáveis. Estima-se que ainda seja possível 
construir mais cerca de 900 a 1000 MW 
respeitando as regras ambientais.
Mas também se deve salientar que a crise 
económica que assolou Portugal desde 2010, 
paralelamente com o desenvolvimento que 
as tecnologias eólica e solar tiveram, também 
foram um fator de perca de interesse por 
parte dos investidores. Por esta altura o tempo 
médio de licenciamento de uma PCH excede 
os 15 anos o que é uma desvantagem muito 
grande quando comparado com os 3 ou 4 
anos do licenciamento de uma central eólica 
com necessidade de avaliação ambiental; há 
as que não necessitam e então o seu período 
de licenciamento é inferior a um ano, ou com 
o caso de centrais solares de potências até 
10 MW que muitas delas também têm um 
licenciamento igualmente célere.

Figura 8. PCH de Teixo.
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Nestes primeiros anos do corrente século 
salienta-se que foram construídas nove grandes 
centrais hídricas com uma potência total de 
1 725 MW. De entre estas salienta-se a central 
do Alqueva que além de ter uma albufeira 
com regularização interanual, a segunda deste 
país, a primeira é a albufeira do Alto Rabagão, 
mas que não pode comparar-se com esta em 
dimensão e papel estratégico como reserva 
de recurso, e o de ser uma central reversível 
com uma potência total de turbinamento que 
excede os 510 MW e de bombagem de 440 MW.
Deve ser referido que existem atualmente 
em construção ou na fase final de ensaios um 
conjunto de centrais que vem reforçar esta 
capacidade de reversibilidade, o que é muito 
importante para o sistema elétrico nacional 
fazer face aos desafios do futuro como a seguir 
explico.

O PAPEL DAS CENTRAIS HIDROELÉTRICAS PARA 
CONSEGUIR 100% DE ELETRICIDADE RENOVÁVEL
Como referi atrás, as orientações políticas e as 
decisões no setor da eletricidade levam 10 a 15 
anos desde o momento em que foram tomadas 
até estarem implementadas.
Atualmente as metas “oficiais” que existem 
para o nosso País têm dois horizontes bem 
definidos: 2020 e 2030. Para ambas as datas 
foram acordados com Bruxelas, para toda 
a UE, objetivos e princípios gerais, que 
posteriormente foram concretizados para cada 
um dos Estados Membros da União Europeia.
Para 2020 Portugal comprometeu-se atingir 
31% de fontes renováveis no consumo total 
de energia, o que implica que a eletricidade 
terá uma componente renovável de 60%. 
Atualmente estamos em cerca de 52%, o que é 
um ganho significativo relativamente aos 31% 
de 2000, ou aos 21% de 1999.

Figura 9. Barragem de Baixo Sabor.
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Importa referir aqui que estas percentagens 
são normalizadas de acordo com critérios 
definidos na Diretiva das Renováveis, em que 
se usa uma média móvel da produção hídrica1 
dos últimos 15 anos e da produção eólica nos 
últimos 4 anos. A justificação da utilização desta 
metodologia deve-se ao princípio de que um 
Estado Membro não pode ser beneficiado por 
um ano ser húmido, nem prejudicado quando o 
ano é seco. Em Portugal, por exemplo, em 2014, 
que foi um ano húmido com o coeficiente de 
hidraulicidade2 de 1.27, a produção renovável 
representou 61.3% do consumo, contudo em 
termos normalizados ficou-se por 52.1%. Já 
2015, que foi um ano seco com o coeficiente 
de hidraulicidade de 0.74, os valores foram 
respetivamente 47.6% e 51.7%.
Para 2030 a meta para Portugal subiu para 
40% de fontes renováveis no consumo total 
de energia, não tendo ainda sido definidas os 
valores por setor, mas tendo em atenção os 
níveis da penetração das fontes renováveis nos 
transportes e no aquecimento e arrefecimento, 
tudo leva a prever que a eletricidade deverá ter 
uma componente renovável de 80% naquele 
ano.
Tendo presente que no início deste século a 
eletricidade renovável representava 31%, que 
em 2020 será 60%, que em 2030 se espera 
atingir 80%, é natural que se pense que em 
2040 se atinja os 100% renovável, sem ter que 
esperar por grandes evoluções tecnológicas, 
graças ao facto de termos centrais hídricas 
com capacidade de armazenamento e 
reversibilidade.
No que diz respeito á primeira data já pouco há 
a fazer a não ser ajustes de pormenor, qualquer 
alteração da estratégia que se faça em 2016 
terá os resultados práticos depois de 2020. Não 
quero com isto dizer que não seja preciso fazer 
mais nada e esperar que as coisas aconteçam, 
antes pelo contrário, vejo com alguma 
dificuldade que seja atingida a meta proposta, 
pois não só os aproveitamentos hidroelétricos 

1 - Nesta ponderação considera-se a produção do ano 
dividida pela potência em operação nesse ano excluindo 
a bombagem.

2 - O coeficiente de hidraulicidade apresentado é 
calculado pela REN e diz respeito apenas a Portugal 
Continental.

previstos, que iam ajudar a cumprir a meta, 
foram atrasados e nalguns casos cancelados, 
como também o que se esperava da evolução 
na implementação de centrais fotovoltaicas 
está aquém de corresponder ao que se esperava 
nesta altura.
Para 2030 há muito que decidir e fazer e o 
mesmo para 2040. Mas como este artigo 
respeita ao papel dos aproveitamentos 
hidroelétricos no futuro, não me vou alongar 
muito sobre os detalhes do que é preciso fazer, 
mas antes perceber como se pode chegar a 
100% renovável.
Para já devo referir que estes valores são 
calculados em balanço, isto é, 100% renovável 
não significa que em todos os 31  536  000 
segundos do ano apenas as centrais renováveis 
abastecerão o País. Significa antes que a 
eletricidade renovável produzida no País 
excederá o consumo, podendo haver alturas 
em que este excesso é exportado e noutras a 
falta é importada.
A questão principal que se põe no cumprimento 
destes objetivos é o de ajustar o diagrama 
de produção ao de consumo. A principal 
maneira de fazer este ajuste vai ser através 
dos aproveitamentos hidroelétricos, sendo 
que este ajuste pode ser equacionado a duas 
escalas de tempo, a diária e a anual, sendo que 
o princípio de ajuste em ambas as situações é 
semelhante, o que varia é o período em que 
o armazenamento é diferido, portanto variam 
também os volumes a armazenar.
No caso dos ajustes diários é mais fácil de 
explicar. Por exemplo num dia de inverno 
quando a eletricidade eólica e hídrica a fio de 
água exceda o consumo à noite, pode usar-
se esse excesso de capacidade produtiva 
para bombar água em centrais reversíveis, e 
também em paralelo reter a água que se escoa 
naturalmente nas albufeiras até as encherem. 
Depois, nas horas diurnas, quando o consumo 
aumenta e as fontes naturais não o conseguem 
satisfazer, porque por exemplo as centrais 
solares produzem menos, ou o vento abrandou, 
pode usar-se a energia acumulada nessas 
albufeiras para produzir a eletricidade que falta 
para satisfazer o consumo. Para este caso as 
quantidades de energia que se necessitam de 
armazenar são da ordem de 100 a 200 GWh.
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Se estivermos perante um ajuste do período 
seco para o período húmido o procedimento 
é semelhante, só que agora o armazenamento 
será de alguns meses e não horas, como no 
caso do ajuste diário. Também as quantidades 
de energia a armazenar são maiores, sendo 
que em ano médio podem rondar 1.7 TWh. 
Em ano moderadamente húmido (coeficiente 
de hidraulicidade 1.18) poderemos ter um 
saldo exportador de 3.8  TWh, e num ano 
moderadamente seco (0.81) deveremos ter um 
saldo importador da ordem de 2.6 TWh.
Também deveria ser analisada a situação de 
sequência de mais de um ano seco, e a forma 
de gerir esta necessidade de armazenamento, 
mas não disponho de ferramentas que mo 
permitam fazer.
Nesta nova era o papel dos aproveitamentos 
hidroelétricos mudou, pois, além de ser uma 
forma de aproveitar uma fonte renovável para 
gerar eletricidade, como vem acontecendo 
desde o final do século XIX, o papel de fazer 
o ajuste entre os diagramas de produção e de 
procura de eletricidade passou a ser o mais 
relevante, sem claro tirar a importância ao 
primeiro destes papéis, que se deverá situar em 
torno de 1/3 do consumo nacional.

Julgo ter chegado a altura de repensar as PCHs 
a construir, pois ainda existe um potencial de 
largas centenas de MW, ou na reconversão 
de algumas das PCHs existentes, e dotá-
las de capacidade de armazenamento e de 
reversibilidade, pois tudo o que se conseguir 
para proceder a este ajustamento será 
certamente bem apreciado.
Apesar de se esperar que na próxima década já 
é de esperar que seja economicamente viável 
a utilização de baterias para o armazenamento 
de eletricidade esta utilização apenas deverá 
cobrir os ajustes diários e não os anuais. 
Daqui resulta o papel importantíssimo que 
os aproveitamentos hidroelétricos com 
armazenamento, com bombagem ou sem 
ela, terão no cumprimento do objetivo 100% 
renovável.
A concluir atrevo-me mesmo a dizer que sem 
as centrais hidroelétricas, existentes e ainda 
a construir, não será possível atingir no nosso 
País o objetivo de eletricidade 100% renovável 
num horizonte relativamente curto e de forma 
custo eficiente.
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1. AS ORIGENS DA CODIFICAÇÃO DO DIREITO 
MODERNO
Em Março de 1804 foi promulgado o Código Civil 
dos Franceses, ou Código de Napoleão, visando 
regular e unificar os direitos dos cidadãos, em 
França e integrar os princípios introduzidos pela 
Revolução Francesa iniciada em 17891. Napoleão 
determinou que a legislação fosse redigida de 
forma clara para ser compreendida por todos 
os cidadãos a quem era dirigida. O Código de 
Napoleão lançou as bases do direito moderno, 
tanto em França, onde muitas das disposições se 
mantêm em vigor, como em muitos outros países 
ocupados durante as guerras napoleónicas 
(nomeadamente a Bélgica, a Holanda, a Áustria, 
a Alemanha, a Espanha e a Itália), que retomaram 
a tradição romano-civilista (ao contrário dos 
países da common law). 
Após a ocupação francesa, o Código de 
Napoleão motivou a Alemanha, em particular, a 
sistematizar e unificar as várias leis heterogéneas 
que estavam em vigor nos vários estados 
germânicos. O Bürgerliches Gesetzbuch, código 
civil da Alemanha, considerado um projecto 
inovador e de grande alcance, foi aprovado 
em 1896 e entrou em vigor em 1 de Janeiro de 
1900. Este código serviu de modelo para várias 

1 - Simbolicamente em 14 de Julho de 1789, com a 
tomada da Bastilha.

Simplificação e harmonização da legislação da 
água: rumo à codificação?
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outras jurisdições de direito civil, incluindo 
Portugal (Código Civil de 1966), Suíça, Itália, 
Estónia, Letónia, Holanda, Brasil, República 
Popular da China, Japão, Tailândia, Coreia do 
Sul, Grécia, Ucrânia e muitos outros países 
que se tornarem independentes durante o 
século XX e adaptaram a legislação dos Estados 
colonizadores. Contudo, nem sempre foi 
alcançado o principal desiderato estabelecido 
por Napoleão, que a legislação fosse redigida 
de forma clara para ser compreendida por 
todos os cidadãos a quem era dirigida.

2. A CODIFICAÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL NOS 
ESTADOS MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA
Nas últimas décadas do século XX e no século 
XXI proliferaram diversos instrumentos 
legislativos relativos à protecção do ambiente, 
em reacção à poluição e à degradação dos 
recursos naturais motivadas pela intensificação 
da industrialização e do crescimento económico 
que se observou sobretudo nos países mais 
desenvolvidos a seguir à 2ª Guerra Mundial. 
Desenvolveu-se, assim, o direito ambiental, 
constituído por um vasto conjunto de legislação, 
adoptada frequentemente de forma casuística, 
para responder a situações concretas e aos 
anseios das populações que aspiravam não 
só a melhorar as suas condições económicas, 
mas também a uma maior qualidade de 
vida. Enquanto a legislação tradicional visava 

http://dx.doi.org/10.5894/rh37n2-d2
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proteger os direitos individuais, nomeadamente 
a defesa da propriedade privada, objecto dos 
códigos civis, o direito ambiental tem por 
objecto a protecção de direitos colectivos, 
difusos, nomeadamente a qualidade do 
ambiente, que constitui um bem partilhado por 
toda a população. Os problemas ambientais 
adquirem uma dimensão global, pelo que 
a legislação ambiental é impulsionada pela 
realização de grandes conferências mundiais, 
organizadas sobre a égide das Nações Unidas, 
nomeadamente a Conferência Mundial sobre o 
Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 
1972, e a Conferência das Nações Unidas sobre 
Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio 
de Janeiro em 1992, onde foram adoptadas 
importantes Convenções Internacionais de 
Ambiente. 
O desenvolvimento da legislação ambiental na 
Comunidade Económica Europeia, antecedente 
da União Europeia, é particularmente 
interessante. Inicia-se no final da década de 
1960 com a adopção de directivas relativas a 
substâncias perigosas, que tinham como base 
legal o artigo 100º do Tratado de Roma, que 
visava assegurar o funcionamento do mercado 
interno. O tema do ambiente só é introduzido 
como acção comunitária em 1987, com o Acto 
Único Europeu2, e como política comunitária 
em 1992, com o Tratado de Maastricht3, 
designadamente no artigo 174º, pelo que todas 
as directivas anteriores tinham o referido artigo 
100º do Tratado de Roma como base legal.
A proliferação da legislação ambiental que 
foi sendo adoptada em vagas sucessivas, 
frequentemente de forma aleatória, ora como 
reacção a desastres ambientais, como o que 
ocorreu em Seveso, ou com a fábrica da Sandoz 
na Suíça, ora cedendo a modismos amplificados 
pela comunicação social, como os temas da 
energia e clima, determinou a inconsistência 
e a falta de uma abordagem sistematizada 
das questões ambientais. Em consequência, a 
legislação ambiental dos Estados Membros da 
União Europeia caracteriza-se também pela 

2 - O Acto Único Europeu entrou em vigor em 1 de Julho 
de 1987.

3 - O Tratado de Maastricht entrou em vigor em 1 de 
Novembro de 1993.

falta de consistência e de sistematização na 
protecção do ambiente, sendo frequentemente 
de difícil aplicação, exigindo a implementação 
de processos administrativos parcialmente 
sobrepostos e introduzindo ineficiências no 
funcionamento da economia e das autoridades 
públicas. A participação pública nos processos 
de decisão ambiental e o acesso à informação, 
requisitos essenciais das políticas de ambiente, 
são prejudicadas não só pela dispersão da 
legislação ambiental, mas também pela 
sobreposição dos processos de consulta 
pública preconizados nos diferentes processos 
administrativos.
O desenvolvimento incoerente e fragmentado 
da legislação ambiental a nível comunitário 
motivou diversos Estados Membros a promover 
reformas profundas da legislação ambiental a 
nível nacional, visando, na generalidade dos 
casos, a codificação dessa legislação4, em que 
se inclui a legislação relativa à água. A OCDE 
apresentou um conjunto de recomendações 
sobre a simplificação da legislação visando, 
essencialmente, aliviar a carga administrativa 
sobre as empresas e sobre a administração 
pública (OECD 2003). Nos vários Estados 
Membros da União Europeia os processos 
de codificação ambiental encontram-se em 
diversos estágios de preparação, adopção e 
desenvolvimento, com diferentes perspectivas 
de sucesso, referindo-se a Suécia5, (Ministry of 
Environment of Sweden 2000), as regiões da 

4 - Entende-se codificação como a colecção de todos os 
elementos legislativos que regulam uma área do direito 
num único código. Em consequência a codificação 
deve regular de forma abrangente e exaustiva uma 
determinada área do direito e excluir as outras fontes do 
direito. A codificação é distinta da simples consolidação 
ou incorporação da legislação num único instrumento, 
por vezes designada por codificação simples: a principal 
diferença entre a codificação e a consolidação da 
legislação é o carácter inovador - a codificação pressupõe 
a modificação da legislação, a renovação do direito 
substantivo, enquanto a consolidação constitui apenas o 
inventário e a classificação da legislação em vigor (Faure 
2000, Veinla 2000).

5 - Na Suécia o Código Ambiental, Miljöbalk, 
entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1999 
Vd. http://www.swedishepa.se/Guidance/The-Environmental-
Code/ e Ministry of Environment of Sweden 2000.

http://www.swedishepa.se/Guidance/The-Environmental-Code/
http://www.swedishepa.se/Guidance/The-Environmental-Code/
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Flandres (Bocken 1996) e da Valónia6 (Paques 
1996) da Bélgica, a Alemanha7 (Koepfer 1996), 
a Holanda8 (Gilhuis 1996), a Dinamarca (Pagh 
1996), a França9 (Martin 1996), a Polónia, a 
Hungria, a Eslovénia e a Estónia (Bohne 2006, 
Veinla 2000).
A nível da União Europeia foi lançada uma 
acção ambiciosa para simplificar a legislação, 
com o objectivo geral contribuir para a criação 
de um quadro regulador europeu que cumpra 
os mais elevados padrões em matéria de 
actividade legislativa, respeitando os princípios 
da subsidiariedade e da proporcionalidade 
(Comissão Europeia 2005, Comissão Europeia 
2007, Brink 2007, Farmer 2007).

3. A NECESSIDADE DE SIMPLIFICAÇÃO E 
HARMONIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA ÁGUA EM 
PORTUGAL: RUMO A UM CÓDIGO AMBIENTAL?
A legislação da água em Portugal sofreu um 
forte impulso com a adesão à CEE em 1986, por 
força da transposição do acervo da legislação 
comunitária em vigor. Contudo, tal como a 
restante legislação ambiental da Comunidade 
Europeia, o conjunto de directivas da água era 
inconsistente, fragmentado e tecnicamente 
desactualizado, representado cada directiva 
uma visão particular de aspetos específicos 

6 - Na Valónia foram publicados dois livros do Código 
Ambiental, em que o segundo livro constitui o Código 
da Água. Vd. http://environnement.wallonie.be/legis/
menucode.htm#livre1 e http://environnement.wallonie.
be/legis/menucode.htm#livre2

7 - Na Alemanha foi apresentado ao Governo Federal uma 
proposta de Código Ambiental, Umweltgesetzbuch , que 
aguarda a aprovação. Vd. http://www.umweltbundesamt.
de/en/environmental-code-0. 

8 - Na Holanda o Environmental Management Act, em 
vigor desde 2012, integra a maior parte da legislação 
ambiental. Vd. https://www.government.nl/topics/
environment/contents/roles-and-responsibilities-of-
central-government/environmental-management-act. 

9 - Em França o Código Ambiental está em vigor desde 
2000. Vd. Ordonance nº 2000-914, de 18/09, relativa à 
parte legislativa do Código Ambiental e Décret nº 2005-
935, de 2/08, relativa à parte regulamentar dos Livros I, 
III, IV e V e Décret nº 2007-397, de 22/03, relativa à parte 
regulamentar dos Livros II e VI (https://www.legifrance.
gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000607422
0&dateTexte=20160927).

da protecção das águas: (i) a protecção das 
águas de superfície era estabelecida de 
acordo com os usos dessas águas, de forma 
desintegrada, não assegurando a protecção 
de grande parte das massas de água, (ii) a 
protecção das águas subterrâneas não atendia 
à interligação com as águas de superfície, (iii) 
a protecção contra as descargas de substâncias 
perigosas era muito incompleta e era baseada 
num processo de actualização ineficaz que 
se encontrava bloqueado e (iv) a protecção 
das águas não era articulada com outras 
directivas, nomeadamente com as directivas de 
conservação da natureza. 
A Directiva-Quadro da Água (Directiva 2000/60/
CE, de 23/10) visou resolver grande parte dos 
problemas referidos, através da codificação, 
ainda que parcial, da legislação da água. As 
directivas mais antigas, da primeira geração, 
que estavam em vigor foram revogadas e 
as medidas de protecção das águas foram 
actualizadas, completadas, harmonizadas e 
integradas na Directiva-Quadro da Água. A 
Directiva das Águas para Consumo Humano 
(98/83/CE de 3/11, posteriormente actualizada 
pela Directiva da Comissão (UE) 2015/1787 de 
6/10) não foi integrada na Directiva-Quadro 
da Água porque tem por objecto as águas dos 
sistemas de distribuição de água potável, ou 
armazenada em tanques, em contentores ou 
em garrafas, destinada ao consumo humano, 
enquanto a Directiva-Quadro da Água tem por 
objecto as águas que ocorrem na natureza.
Também não foram incluídas na Directiva-
Quadro da Água:

• A Directiva das águas balneares (76/160/
CEE, de 8/12/1975), porque estava em 
processo de revisão durante a preparação 
da Directiva-Quadro da Água, tendo sido 
posteriormente substituída pela Directiva 
2006/7/CE, de 15/02.

• A Directiva relativa ao tratamento das 
águas residuais urbanas (91/271/CEE, de 
21 de Maio, actualizada pela Directiva 
da Comissão 98/15/CE, de 27/02, e pela 
Decisão da Comissão 2014/431/UE, de 
26/06), porque não deveria ser objecto 
de qualquer alteração adicional, não se 
pretendendo reabrir a discussão desta 
directiva.

http://environnement.wallonie.be/legis/menucode.htm#livre1
http://environnement.wallonie.be/legis/menucode.htm#livre1
http://environnement.wallonie.be/legis/menucode.htm#livre2
http://environnement.wallonie.be/legis/menucode.htm#livre2
http://www.umweltbundesamt.de/en/environmental-code-0
http://www.umweltbundesamt.de/en/environmental-code-0
https://www.government.nl/topics/environment/contents/roles-and-responsibilities-of-central-government/environmental-management-act
https://www.government.nl/topics/environment/contents/roles-and-responsibilities-of-central-government/environmental-management-act
https://www.government.nl/topics/environment/contents/roles-and-responsibilities-of-central-government/environmental-management-act
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160927
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• A Directiva relativa aos nitratos 
provenientes da agricultura (91/676/
CEE de 12/12), porque também não 
deveria ser objecto de qualquer alteração 
adicional. 

No entanto, na Directiva-Quadro da Água 
foi devidamente considerada a articulação 
com estas directivas, eliminando possíveis 
inconsistências. 
A Directiva-Quadro da Água foi completada 
pelos seguintes instrumentos:

• Decisão 2455/2001/CE, de 20/11, que 
estabeleceu uma primeira lista de 
substâncias prioritárias, incluída no 
Anexo X da Directiva.

• Directiva 2006/118/CE, de 12/12, relativa à 
protecção das águas subterrâneas contra 
a poluição e deterioração, de acordo com 
o artigo 17º da Directiva-Quadro da Água.

• Directiva da Comissão 2009/90/CE, de 
31/07, que estabelece as especificações 
técnicas para a análise e monitorização 
do estado químico das massas de água, 
incluindo a análise das águas, dos 
sedimentos e do biota, de acordo com o 
artigo 20º da Directiva-Quadro da Água.

• Directiva 2008/105/CE, de 16/12, que 
estabelece as normas de qualidade 
ambiental das substâncias prioritárias e 
de outros poluentes.

Posteriormente, em reacção a grandes cheias 
que ocorreram na Europa Central, foi publicada 
a Directiva 2007/60/CE, de 23/10, relativa à 
avaliação e gestão dos riscos de inundações. No 
entanto, na sequência de secas ocorridas nos 
países do sul da União Europeia, as questões 
das secas e escassez de água, não foram 
objecto de legislação comunitária10, embora 
tenham sido abordadas em documentos da 

10 - Esta exclusão deve-se ao facto de as medidas que 
afectem a gestão quantitativa dos recursos hídricos 
ou que digam respeito, directa ou indirectamente, à 
disponibilidade desses recursos não serem abrangidas 
pelo artigo 191º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, que integra o Tratado de Lisboa (que 
corresponde ao artigo 174º do Tratado da Comunidade 
Europeia), exigindo que essas medidas sejam adoptadas 
por unanimidade do Conselho, de acordo com o artigo 
192º.

União Europeia11.
Se a legislação da água na União Europeia 
não é simples, em Portugal a transposição 
da Directiva-Quadro da Água e da legislação 
complementar para a legislação interna foi 
operada por um enorme conjunto de normas, 
que se apresentam no Quadro, particularmente 
complexo, com inúmeras inconsistências.
Uma análise, mesmo que perfunctória, 
dos instrumentos referidos evidencia, para 
além da enorme dispersão de instrumentos 
legislativos, que os princípios e conceitos são 
frequentemente repetidos em documentos 
distintos, utilizando designações diferentes 
para os mesmos conceitos, e definições de 
princípios diversas, que deveriam ser clara 
e uniformemente estabelecidas. Por outro 
lado, as disposições de um diploma são 
replicadas noutros diplomas, embora com 
redações distintas, o que origina situações 
frequentes de insegurança jurídica. Por esse 
motivo a legislação da água em Portugal é 
desnecessariamente complexa , inconsistente 
e confusa. Verifica-se também que, por vezes, 
os diferentes instrumentos introduzem várias 
sobreposições de procedimentos e conflitos 
de competências com a restante legislação 
ambiental.
Uma correcta e eficiente implementação da 
política de gestão da água exige um corpo 
legislativo simples, coerente e facilmente 
compreensível para todos os cidadãos, em 
particular para aqueles que têm de aplicar a 
legislação. A forma mais eficaz de alcançar 
este objectivo seria a codificação de toda a 
legislação num Código da Água, em que as 
alterações e complementos posteriores seriam 
objecto de legislação adicional de alteração e 

11 - Vd. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho, “Enfrentar o desafio da escassez de água e 
das secas na União Europeia”, COM(2007) 414 final, Bruxelas, 
18.7.2007. O Conselho Ambiente de 30 de Outubro 2007 
apoiou a Comunicação e convidou a Comissão a avaliar e 
desenvolver a política relativamente à escassez de água e 
seca até 2012. Actualmente está em revisão a estratégia 
para a escassez de água e as secas conjuntamente com a 
análise da implementação da Directiva-Quadro da Água 
e a avaliação da vulnerabilidade dos recursos ambientais, 
designadamente da água, da biodiversidade e do solo, 
aos impactos das alterações climáticas e das pressões 
antropogénicas. A revisão da estratégia deverá ser 
integrada num documento designado por “Blueprint to 
safeguard European waters”, em preparação.
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Legislação da União Europeia Legislação interna

Directiva-Quadro da Água 
(Directiva 2000/60/CE, de 23/10).

Decisão 2455/2001/CE, de 20/11, 
que estabeleceu uma primeira 
lista de substâncias prioritárias, 
incluída no Anexo X da Directiva.

alterada pela

Directiva 2009/31/CE, de 23/04, 
relativa ao armazenamento 
geológico de dióxido de carbono.

Lei n.º 58/2005, de 29/12, rectificada pela Declaração de Rectificação 
n.º 11-A/2006, de 23/02.

alterada por:

Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22/09, quarta alteração do Decreto-Lei 
n.º 226-A/2007, de 31/05, simplifica o regime de manutenção em vigor dos 
títulos de utilização dos recursos hídricos emitidos ao abrigo da legislação 
anterior, e primeira alteração do Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29/07, 
estabelecendo a competência da Agência Portuguesa do Ambiente no domínio 
da responsabilidade ambiental por danos às águas)1.

Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14/03, transpõe a Diretiva 2009/31/CE, de 23/04, 
e estabelece o regime jurídico da atividade de armazenamento geológico de 
dióxido de carbono (CO2).

Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22/06, que procede à segunda alteração à Lei 
n.º 58/2005, de 29/12, estabelecendo as bases e o quadro institucional para a 
gestão sustentável das águas.

Legislação complementar:

Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30/03, caracterização das águas superficiais e das 
águas subterrâneas, às condições de referência específicas para os tipos de 
massas de águas superficiais, à avaliação de pressões sobre águas superficiais 
e águas subterrâneas e respectivo impacte, à análise económica das utilizações 
da água, à monitorização das águas superficiais e das águas subterrâneas, ao 
controlo e monitorização das zonas de protecção, aos programas de medidas 
para alcançar os objectivos ambientais das águas estabelecidos no artigo 30º da 
Lei da Água, à lista dos poluentes, à lista das substâncias perigosas prioritárias e 
aos valores limite de emissão e normas de qualidade ambiental2.

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31/05 (alterado pelos Decretos-Leis 
n.ºs 391-A/2007, de 21/12 e 93/2008, de 4/06), regime jurídico da utilização dos 
recursos hídricos, complementado pelo Decreto-Lei n.º 348/2007, de 19/10, 
que aprova o regime das associações de utilizadores do domínio público 
hídrico, pela Portaria n.º 1450/2007, de 12/11, que fixa as regras do regime de 
utilização dos recursos hídricos e pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2/07 que 
prorroga o prazo para a regularização dos títulos de utilização de recursos 
hídricos e dispensa os utilizadores desses recursos da prestação da caução para 
recuperação ambiental quando constituam garantia financeira.

Decreto-Lei n.º 311/2007, de 17/09, regime de constituição e gestão dos 
empreendimentos de fins múltiplos, bem como o respectivo regime económico 
e financeiro.

Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19/10, delimitação das Regiões Hidrográficas.

Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11/06, regime económico e financeiro dos recursos 
hídricos e o Decreto-Lei n.º 172/2009, de 3/08 que cria o fundo de proteção de 
recursos hídricos.

Tabela 1. Codificação da legislação da água

1 2 

1 - O Decreto-Lei n.º 147/2008 criou uma situação de concorrência de competências com o artigo 95º da Lei n.º 56/2005, 
que foi corrigida, alterando esta lei, pelo Decreto-Lei n.º 245/2009. Por outro lado, a epígrafe do referido artigo 95º 
refere incorrectamente “Responsabilidade civil pelo dano ambiental”, quando deveria ser apenas “Responsabilidade 
pelo dano ambiental”, pois não se trata de uma responsabilidade civil.

2 - Este Decreto-Lei mistura, de forma inconsistente, referências à legislação nacional com referências a directivas 
comunitárias, emboras estas directivas tenham sido transpostas para a legislação interna e, como tal, deveriam ser 
referidas. Por outro lado estabelece a futura publicação de diplomas regulamentares que ainda não existem (vd. 
artigos 3º e 4º).
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Directiva 2006/118/CE, de 12/12, 
relativa à protecção das águas 
subterrâneas contra a poluição 
e deterioração, de acordo com o 
artigo 17º da Directiva-Quadro 
da Água.

Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28/10, que estabelece o regime de protecção das 
águas subterrâneas contra a poluição e deterioração e transpõe a Directiva 
2006/118/CE, de 12/12, Portaria n.º 702/2009, de 6/06, estabelece os termos 
da delimitação dos perímetros de protecção das captações destinadas 
ao abastecimento público de água para consumo humano, bem como os 
respectivos condicionamentos, e Portaria n.º1115/2009, de 29/09, aprova o 
regulamento de avaliação e monitorização do estado quantitativo das massas 
de água subterrâneas.

Directiva 2008/105/CE, de 16/12, 
que estabelece as normas 
de qualidade ambiental das 
substâncias prioritárias e de 
outros poluentes.

Directiva da Comissão 2009/90/
CE, de 31/07, que estabelece 
as especificações técnicas para 
a análise e monitorização do 
estado químico das massas de 
água, incluindo a análise das 
águas, dos sedimentos e do 
biota, de acordo com o artigo 20º 
da Directiva-Quadro da Água.

Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24/09, normas de qualidade ambiental das 
substâncias prioritárias e de outros poluentes e transpõe a Directiva 2008/105/
CE e parcialmente a Directiva 2009/90/CE.

Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20/06, que estabelece as especificações técnicas 
para a análise e monitorização químicas do estado da água, transpondo 
parcialmente a Directiva 2009/90/CE.

Decreto-Lei n.º 506/99, de 20/11, que fixa os objectivos de qualidade para 
um conjunto de substâncias seleccionadas prioritariamente em função das 
condições respectivas de persistência, toxicidade e bioacumulação.

Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21/10, que fixa novos objectivos de qualidade 
relativos às substâncias detectadas nos meios aquáticos, alterando o Decreto-
Lei n.º 506/99.

Lei n.º 54/2005, de 15/11, regime da titularidade dos recursos hídricos rectificada 
pela

Declaração de Rectificação n.º 4/2006, de 11/01,

alterada por

Lei n.º 78/2013, de 21/11, 

Lei n.º 34/2014, de 19/06 

Lei n.º 31/2016, de 23/08.

Directiva 2006/7/CE, de 15/02, 
águas balneares, que substitui 
a Directiva 76/160/CEE, de 
8/12/1975.

Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3/06, regime de identificação, gestão, 
monitorização e classificação da qualidade das águas balneares e de prestação 
de informação ao público sobre as mesmas, transpondo para a ordem jurídica 
interna a Directiva 2006/7/CE, de 15/02.

Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23/05, primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
135/2009, de 3/06.

Directiva 91/271/CEE, de 21/05, 
tratamento das águas residuais 
urbanas, actualizada pela 
Directiva da Comissão 98/15/
CE, de 27/02, e pela Decisão da 
Comissão 2014/431/UE, de 26/06.

Decreto-Lei n.º 152/97, de 19/06, transpõe a Diretiva 91/271/CEE, de 21/05, 
tratamento de águas residuais urbanas, alterado pelo Decreto-Lei n.º 348/98, 
de 9/11, pelo Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22/06.

Directiva 91/676/EEC, de 
12/12, nitratos provenientes da 
agricultura.

Decreto-Lei n.º 235/97, de 3/09, que transpõe a Directiva 91/676/CEE, de 12/12, 
relativa à proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem 
agrícola, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11/03.

Directiva 2007/60/CE, de 23/10, 
avaliação e gestão dos riscos de 
inundações

Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22/10, quadro para a avaliação e gestão dos riscos 
de inundações, com o objectivo de reduzir as suas consequências prejudiciais.

Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8/10, e o Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15/05, 
regime de protecção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das 
lagoas ou lagos de águas públicas.
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aditamento do referido código, mantendo a 
coerência global da legislação. Este Código da 
Água poderia constituir uma primeira fase do 
Código Ambiental que, em nossa opinião, seria 
a pedra basilar para a implementação eficaz, 
eficiente e integrada das políticas de ambiente 
em Portugal, em linha com os outros Estados 
Membros da União Europeia que optaram por 
esta via.
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RESUMO: A construção de mecanismos de gestão de recursos hídricos baseada em preceitos econômico-financeiros 
ainda se encontra em processo de consolidação  dentro das políticas públicas brasileiras e mineiras  relacionadas 
ao tema. Neste sentido, o entendimento das principais temáticas e investimentos existentes nas determinações 
colocadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBHRV) através do “Plano Plurianual de Aplicação”, 
gerenciado pela Agência de Bacia responsável (AGB Peixe Vivo), pode ser considerado relevante ao demonstrar as 
linhas de investimentos adotados na bacia. O artigo examina a aplicação de recursos econômicos e financeiros , 
oriundos principalmente da cobrança pelo uso de recursos hídricos, buscando  identificar o ordenamento e 
progressão dos recursos investidose, consequentemente, compreender o próprio  modelo de gestão por meio do 
comitê nessa dimensão. Como principais descobertas da pesquisa, foram evidenciadas assimetrias na aplicação dos 
investimentos públicos previstos, fortemente focados em ações estruturais, assim como lacunas institucionais em 
termos de necessidade de maior capacidade de atuação do poder municipal  e também da participação social no 
acompanhamento nos processos institucionais competentes ao tema.

Palavras-chave: Recursos econômico-financeiros, gestão de recursos hídricos, governança

ABSTRACT: The construction of water resources management mechanisms based on economic and financial principles is still 
in consolidation within the Brazilian mining and public policies related to the theme. In this sense, the understanding of key 
issues and existing investments in determinations placed by the Watershed Committee of Rio das Velhas (CBHRV) through 
the “Multi-Year Plan of Implementation”, managed by the responsible Basin Agency (AGB Peixe Vivo), can be considered 
relevant to demonstrate the lines of investments adopted in the basin. The article examines the application of economic 
and financial resources, mainly from the charge for the use of water resources in order to identify the order and progression 
of investiments done, therefore, to understand the very model of management through the committee that dimension. The 
main findings of the research, application asymmetries were observed in the planned public investments, strongly focused 
on structural actions, as well as institutional gaps need for increased performance capabilities of municipal government as 
well as social participation in monitoring the relevant institutional processes to theme.

Keywords: Economic and financial investment, water resources management, governance
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1. INTRODUÇÃO
Considerada como uma das principais 
temáticas emergentes na gestão de recursos 
hídricos, a aplicação de recursos econômico-
financeiros no nível de bacia hidrográfica 
ainda continua a ser um assunto que pode 
e deve ser aprofundado, visando ao seu 
aperfeiçoamento  (SEPÚLVEDA et al., 2011). A 
formulação de políticas públicas  específicas 
para o tema, assim como a institucionalização 
de procedimentos que possam dar maior 
eficiência aos processos de tomada de decisão 
para investimentos públicos, é uma demanda 
cada vez mais presente no cotidiano do sistema 
de gestão dessa área (CAMPOS et al., 2014). 
Nesse sentido, a identificação dessa discussão 
dentro do cenário do estado de Minas Gerais se 
torna aqui importante, primeiramente devido 
às suas características particulares.
 Localizada na região  central do Estado de 
Minas Gerais, a bacia hidrográfica do Rio das 
Velhas possui uma extensão de 801 km e com 
51 municípios totalmente localizados em 
território mineiro, com uma área de drenagem 
de 29.173 km2, tendo como nascente o Parque 
Municipal das Andorinhas em Ouro Preto e 
como foz o Rio São Francisco, em Várzea da 
Palma. É uma bacia hidrográfica que tem uma 
de suas características principais o fato de que 
mais de 70% da sua população se encontra 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), que é a capital do Estado. Nesta, o 
Rio das Velhas se destaca por ser um dos mais 
importantes mananciais de captação de água 
e atende diretamente aos municípios de Belo 
Horizonte, Nova Lima, Raposos, Sabará e Santa 
Luzia (ANA, 2009). 
Consequentemente, os habitantes da RMBH , 
4.843.316 milhões (IGAM, 2014(a)), utilizam de 
maneiras e intensidades variadas os recursos 
hídricos existentes e que, até 2008, não eram 
passíveis que qualquer tipo de controle 
pecuniário. 
Como objeto de discussão nesse trabalho se 
tem justamente a dinâmica (arrecadação e 
aplicação de recursos) econômica-financeira 
na bacia  hidrográfica do Rio das Velhas (e pelo 
seu respectivo comitê e agência de água) a 
partir da cobrança pelo uso dos seus recursos 
hídricos, ocorrida em 2009 (IGAM,  2014(b); 
IGAM, 2014(c)). Ela foi regulamentada pela 

Deliberação Normativa CBH Velhas nº 3/2009 e 
aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos (CERH) pela Deliberação CERH 
nº 185/2009. 
No caso específico de Minas Gerais, é cabível 
tentar compreender a complexidade da 
situação de uso deste recurso dotado de valor 
econômico enquanto insumo de diversas 
atividades produtivas (IGAM, 2014(d) e IGAM, 
2014(e)), a partir da Figura 1. De acordo 
com IGAM (2014(f )), essa figura representa 
graficamente que  no território mineiro há um 
percentual de 13% para o consumo humano, 
de 15% para o consumo industrial e bem maior, 
de 24%  para finalidades de irrigação (IGAM, 
2014 (f )). 
E essa importância percentual relativa aos 
setores produtivos também é demonstrada no 
denominado “Plano Plurianual de Aplicação 
(PPA)”, que é o  instrumento de gestão  
existente, ao nível administrativo, para que 
projetos com finalidades diversas e com origem 
na bacia hidrográfica que captem recursos 
para infraestrutura ou formação técnica - ele 
é formalizado via Deliberação Normativa do 
próprio CBHRV, sendo o atual o do exercício 
de 2015 a 2017, via DN n° 010, de 2014 (CBH 
VELHAS, 2014). Consequentemente, processos 
de governança que envolvem os usos múltiplos 
desses recursos hídricos, por via de múltiplos 
atores é um passo fundamental. Nesse rol de 
finalidades a Figura 1 indica vários deles, com 
destaque para grandes usuários industriais 
diferentes, setor agropecuário, setor mineral 
e também consumo humano regular.  devem 
ser pensados, em termos de planejamento de 
curto e longo prazo, em consideração também 
a estes percentuais e usos consultivos e não 
consultivos dos vários segmentos. 
Como se pode verificar na Figura 1, também, 
em termos das finalidades das outorgas 
concedidas em 2013, por número de outorgas, 
os maiores consumidores/captadores dos 
recursos hídricos não são as pessoas e sim 
os processos de produção variados. E essa 
variação tanto na disponibilidade quanto na 
demanda hídrica é um fator importante a ser 
considerado pelas políticas públicas, visto que, 
inclusive, conflitos sobre recursos hídricos já 
são uma realidade no próprio estado de Minas 
Gerais  (MOREIRA et al., 2014).
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Visa-se então neste trabalho se identificar as 
principais restrições e possibilidades que a 
aplicação de recursos econômico-financeiros 
possa ter gerado ao modelo de gestão pública 
participativa, descentralizada e integrada 
relativa aos recursos hídricos a partir do final da 
primeira década do ano 2000, da forma como 
é pretendida pela legislação vigente, nacional 
e estadual. Na mesma direção, objetiva-se tal 
análise a partir da perspectiva da construção 
de mecanismos que favoreçam ações de 
governança institucional e social na gestão, 
tais como a definição conjunta de aplicação 
de recursos da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos de forma mais consolidada, com maior 
participação pública.
É buscada aqui a verificação  tanto das 
formas como têm sido realizados os recursos 
econômico-financeiros na bacia hidrográfica 
do Rio das Velhas e quais seus principais 
procedimentos e grupos de aplicações para  
o planejamento geral para a bacia em termos 
de suas possibilidades administrativas, tendo 
como recorte o período entre 2010 e 2014 de 
execução da cobrança. 
E, de acordo com tais questões, parte-se do 
pressuposto de que, uma vez que a gestão 
econômico-financeira dos recursos hídricos 
da bacia hidrográfica do Rio das Velhas se dá 
através da sua agência executiva e a partir das 
deliberações do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio das Velhas (CBHRV), em bases 

administrativas e legais, forma-se um tipo de 
gestão compartilhada que  que pode produzir 
assimetrias  de poder e representação dentro 
dos processos de tomada de decisão da gestão 
dos recursos hídricos. Assim, entender de quais 
formas se dão os investimentos econômico na 
bacia hidrográfica do Rio das Velhas pode ser 
revelador de potencialidades de melhorias no 
planejamento e serviços vinculados ao tema.

2. MÉTODOS
Primeiramente, vale destacar que a área de 
pesquisa escolhida (Figura 2) apresenta uma 
localização estratégica em termos geográficos 
e de potencial de captação e utilização de 
recursos hídricos que poucas regiões no país 
podem contar. É uma grande área que está 
na parte central do estado mineiro e dentro 
de uma bacia hidrográfica maior (Rio São 
Francisco) que também é muito grande vasta 
e que percorre vários estados brasileiros. É uma 
bacia hidrográfica pertencente à Unidade de 
Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 
deste mesmo rio (UPGRH-SF5), que pode ser 
identificada pela Figura 2(a).
A principal base de discussão sobre os recursos 
públicos existentes para a bacia hidrográfica 
do Rio das Velhas é fundamentalmente o 
plano de investimentos denominado como 
“Plano Plurianual de Aplicação” (PPA), que 
tem vinculação direta com o Plano Diretor de 

Fonte: IGAM, 2014(a)

Figura 1. Finalidades outorgadas para uso de recursos hídricos em 2013, em MG.
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Recursos Hídricos (PDRH) da área (CAMARGOS, 
2005), de acordo com as determinações 
legais Ele se constitui por um lado como um 
documento relacionado ao planejamento das 
políticas públicas em termos de investimentos 
e, por outro lado, como um norteador 
metodológico em relação à tipologia desses 
mesmos investimentos em um dado período 
acordado. Esse período pode variar de um 
caráter anual, como era feito inicialmente no 
comitê, ou mesmo de mais tempo, como de 
3 anos, como passou a ocorrer em 2014. Essa 
mudança foi estabelecida de forma a propiciar 
à Agência de Água (denominada de “AGB Peixe 
Vivo”) maior capacidade de intervenção ao 
não pulverizar recursos para ações de curto 
prazo em projetos ou muito específicos ou que 
necessitam maior prazo para dar resultados 
(como recuperação de áreas degradas, por 
exemplo). Neste sentido, a pesquisa procurou 
realizar a análise dos principais mecanismos 
legais e institucionais para a gestão dos 
recursos econômico-financeiros disponíveis 
(ou em via de captação, tais como fundos 
setoriais, parcerias e afins) para o CBHRV e de 
como estes potencialmente podem aprimorar a 

integração entre seus participantes via projetos 
denominados como “hidroambientais”, ou 
eventos ou mesmo cursos de capacitação 
técnica. A isto é incorporado o conjunto 
de entrevistas com diversas lideranças 
relacionadas direta ou indiretamente ao CBHRV 
e também à AGBPV em relação aos tópicos 
sobre investimentos de recursos econômico-
financeiros, e da gestão institucional da bacia 
como um todo.
No trabalho foi realizado o que é considerada 
como a “triangulação de métodos” de 
pesquisa, que significa a compatibilização 
de   fundamentos, propósitos e resultados 
específicos que, em conjunto, podem fornecer 
uma estrutura explicativa mais consistente, a 
ver: 

1)  a “observação participante”: advinda de 
trabalho de campo junto a todo o arcabouço 
jurídico e institucional relacionado aos 
organismos de bacia hidrográfica vinculados 
direta ou indiretamente ao CBHRV, desde 
o ano de 2005 a 2011. Nesse conjunto 
de organizações se incluem as Câmaras 
Técnicas, Agência de Águas, Conselhos, 

Fonte: CBH Velhas, 2013

Figura 2. Localizações da bacia hidrográfica do Rio das Velhas: a) no país e na bacia hidrográfica do Rio São 
Francisco; b) na bacia hidrográfica do Rio São Francisco e em Minas Gerais.

(a) (b)
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ieventos científicos, culturais, técnicos e 
administrativos. 

2)  “entrevistas”: foram realizadas 25 
entrevistas individualizadass, semi-
estruturadas com as lideranças acadêmicas, 
institucionais, técnicas e sociais relacionadas 
com a temática dos recursos hídricos na área 
de abrangência da pesquisa, de forma direta 
ou indireta e foram selecionados a partir 
da formação por segmentos existente no 
CBHRV, se do setor privado/público/social. 
As entrevistas tiveram como característica 
a discussão sobre 8 diferentes temáticas 
relacionadas com os recursos hídricos, 
por meio de 18 perguntas que abarcaram 
3 meios (físico/biótico/antrópico) e 4 
dimensões (institucional; legal; integradora; 
econômica-financeira). A proposta foi 
cobrir o maior número de representantes 
possível por segmento. Consequentemente 
a este método foi aplicada a etapa de 
“análise de conteúdo” sobre as entrevistas 
(CAMPOS, 2004), onde se buscou identificar 
as principais categorias de sentido 
presentes nos depoimentos das lideranças 
selecionadas; 3) “documentos”: em que 
foram avaliados os diversos procedimentos 
e deliberações relativas aos investimentos 
econômico-financeiros em termos de 
orçamento e gastos públicos. 

Isto faz com que a pesquisa seja de base 
qualitativa, na busca de se identificar as 
potencialidades e limites a processos de 
gestão compartilhada nas tomadas de decisão 
envolvendo os recursos econômico-financeiros. 
Considera-se aqui o conceito de governança 
como processos institucionais que tentam 
coordenar social e institucionalmente ações 
coletivas distintas e quase sempre assimétricas 
em termos de poderes e recursos,  e também 
como instrumento metodológico de análise 
(GREEN, 2007; TORTAJADA, 2001).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. A institucionalização da gestão de recursos 
econômico-financeiros no CBHRV

Para o entendimento da aplicação de recursos 
econômicos na bacia hidrográfica referida é 

necessária a consideração da criação não só 
do procedimento de cobrança pelo uso de 
recursos hídricos mas, primordialmente, da 
criação do próprio CBHRV, realizado em 1998, 
através do Decreto Estadual nº 39.692. Ele foi 
idealizado como um espaço tanto de consulta 
como de normatização de procedimentos, 
que são deliberados conjuntamente pelos 
atores sociais envolvidos na gestão, em uma 
proposição diferente da composição tripartite 
clássica (sociedade civil, estado e mercado). 
Isso porque, e tal como adverte SWYNGEDOUW 
(2005), o modelo de gestão triparte não pode 
ser considerado, ao menos de antemão, como 
tão democrático e participativo como se supõe 
(CASTRO, 2007). E isso se deve às inúmeras e 
possíveis restrições de acesso, entendimento, 
infraestrutura interna/externa e voz (não sendo 
estas as únicas possíveis) que cada segmento 
encontra para poder se fazer representar em 
uma instância colegiada diversificada.
No caso específico deste comitê, a organização 
interna foi estruturada, desde o início do comitê, 
em termos quatripartites, sendo o grande 
diferencial a separação do poder público 
em dois tipos de representação: estadual e 
municipal, o que poucas vezes é realizado no 
país. Normalmente há apenas a separação 
entre Estado-Sociedade Civil-Setor Privado. 
Tal escolha foi um posicionamento, pelo 
CBHRV, de que as dinâmicas existentes entre os 
poderes locais e o regional são diferentes. Esse 
fato pode ser analisado sob duas perspectivas: 
de um lado, há uma preocupação de que os 
segmentos componentes no comitê possam 
ser estabelecidos em um nível mínimo (e 
pretenso) de igualdade de representação. 
Por outro, é um reconhecimento de que há 
uma assimetria de origem interna ao setor 
público, que não conseguiria realizar de forma 
igualitária políticas públicas de micro e macro 
intervenção. 
Mais ainda, isso demonstra que os níveis 
de capacidade de articulação política para 
o desenvolvimento de ações ambientais 
encontram restrições e potencialidades 
diferentes e tal fato é refletido nas nas 
Deliberações Normativas (DN) existentes. Por 
exemplo, quase 50% dos recursos econômico-
financeiros previstos para o período entre 
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2015-2017 está alocado para ações de 
implantação de projetos para recuperação, 
conservação e revitalização da bacia ao nível 
local e somente em torno de 22% dos recursos 
para ações de planejamento ao nível regional 
do território referido. 
Cabe ressaltar que os 56 membros do comitê, 
estabelecidos por legislação, (28 titulares e 28 
suplentes, representantes dos 4 segmentos 
componentes) tentam decidir de forma 
compartilhada os tipos de investimentos e 
programas a serem inseridos na bacia para 
cada período estabelecido via DN. Certamente 
que este processo foi sendo modificado da 
estrutura original, no sentido da criação de 
Câmaras Técnicas (CT´s), procedimentos 
burocráticos tais como as próprias DNs ou 
pareceres do Conselho de Administração e 
toda uma gama de suporte ao gerenciamento 
hídrico que se almejava estruturar. E mais uma 
vez cabe aqui ressaltar que o simples desenho 
institucional de representação quatripartite 
não pode ser garantia de que as assimetrias dos 
segmentos irão ser aumentadas, estabilizadas 
ou suprimidas e que processos de interação 
para governança sejam realizados (CUNHA e 
THEODORO, 2014). 
Sendo governança considerada aqui como 
um processo para além de mecanismos 
tradicionais de gestão e institucionalização 
estatal (SWYNGEDOUW, 2005), na verdade 
até o contrário do intento de aumento 
da eficiência do modelo de comitê pode 
acontecer. Um exemplo seria que, com mais 
uma subdivisão, o processo de governança da 
bacia pode se tornar mais complexo e ter de 
assumir e lidar com mais riscos institucionais 
e sociais do que até então haveria (BECK et al., 
1997; BECK, 2009; KOOIMAN, 2008). Inclusive, 
normalmente as políticas públicas geram 
resultados diferentes daqueles  inicialmente 
intencionados (BOUDON, 1979). O surgimento 
então de uma agência de bacia hidrográfica, 
diretamente vinculada às operações do comitê, 
foi uma questão legal e administrativa que 
demandou tempo para ser efetivada, sendo 
oficializada apenas em 15 de setembro de 2006 
e o CBHRV começou suas atividades em 1998. 
Juridicamente ,são entidades institucionais 
que detêm um caráter descentralizado e 

finalidades não lucrativas. Elas só podem existir 
a partir da declaração de interesse por parte 
dos comitês de bacia e, logo após, analisadas 
e confirmadas pelos conselhos regionais e 
nacional de recursos hídricos. É, obviamente, 
uma medida legal também prevista na  
Lei Federal 9.433/97 para a efetivação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) que visa 
inserir as agências, assim como os comitês, 
dentro do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos (SINGREH), como medida 
de ação integrada de gestão. Já a prática tem 
demonstrado que as temporalidades de ação 
de CBHs e Agências nem sempre são os mesmos 
e é preciso processos de entendimentos 
contínuios para funcionar tal pretensa 
parceria (SEPÚLVEDA et al., 2011; THEODORO e 
MARQUES, 2014).
No caso específico da agência do Rio das 
Velhas, a escolhida foi a “Associação Executiva 
de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas 
Peixe Vivo” - AGBPV, que se caracteriza por ser 
uma associação civil, pessoa jurídica de direito 
privado, formada tanto por organizações da 
sociedade civil quanto por usuários de recurso 
hídricos (IGAM, 2014(a)). Possui um Conselho 
Fiscal, um Conselho de Administração e uma 
Diretoria Executiva, sendo que esta suporta 
tecnicamente as decisões da Assembleia 
Geral, órgão soberano da agência. Enfim, a 
AGBPV é uma entidade delegatária de duração 
indeterminada e que se vincula diretamente 
às determinações legais de âmbito estadual 
e federal, além das determinações do próprio 
comitê.
Nesse ponto cabe a reflexão de que a agência 
é um braço executivo do comitê vinculante, 
sendo por este determinado em suas ações, 
ao menos em termos teóricos e legais, e não 
o contrário(THEODORO e MARQUES, 2014; 
JOHNSSON e LOPES, 2003). Cabe à agência a 
implantação das políticas de recursos hídricos 
de seu comitê que é, diretamente, o organismo 
de bacia a ser considerado no sistema de 
gestão de recursos hídricos como um todo. 
Atualmente, a AGBPV está responsável pelo 
gerenciamento executivo dos comitês do Rio 
das Velhas e do Rio Pará, regionais, e do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
(CBHSF), que possui caráter nacional.
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iParadar ordenamento ao funcionamento da 
agência citada, foram instituídos dois contratos 
de vigência entre a AGBPV e o Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas (IGAM), sendo o primeiro 
de três anos (assinado em 2010) e o segundo 
de quatro anos (assinado em 2012) . Isto 
significa em termos práticos que a agência 
tem de prestar contas não só ao CBHRV como 
também à instituição de governo com a qual 
celebrou os acordos. E isso se dá através do 
detalhamento de suas ações durante o ano, 
o que inclui valores absolutos e percentuais 
de desembolso anual e acumulados. O que 
significa que cada valor aplicado deve ser 
explicado também em termos de percentual 
de investimento por área ou temática. Também 
são de sua responsabilidade a  implementação 
do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH); 
a complementação e atualização dos cadastros 
dos usuários e a avaliação pelos membros e 
usuários do comitê sobre suas ações. Essa série 
de medidas de acompanhamento e gestão 
énecessária porque é a AGBPV quem faz a 
aplicação dos recursos econômico-financeiros 
na bacia do Rio das Velhas, a partir do advento 
da cobrança pelo uso múltiplo de recursos 
hídricos. 
No entanto, um fato subjacente a essas 
ações é que tal exercício (acompanhamento/
gerenciamento) se relaciona com uma 
perspectiva de processos de governança 
em que todos os segmentos seriam 
participativos, consultivos e/ou deliberativos, 
além de compreensivos criticamente dos 
instrumentos envolvidos (outorga, cobrança, 
enquadramento, sistema de informações, 
plano diretor).  E, de acordo com as entrevistas 
e pesquisas de campo realizadas e analisadas, 
esse ainda não é o cenário de dinâmica do 
CBHRV, que ainda tem lacunas em suas ações 
participativas, descentralizadas e integradas, 
que são algumas das características principais 
demandadas para que a governança se realize. 
Principalmente também quando há um modelo 
de tomada de decisão por comitês e conselhos 
(MELLO e REZENDE, 2014; THEODORO e MATOS, 
2015), como também pela existência de área 
metropolitana na questão (PORTO et al., 2006; 
TORTAJADA e CASTELÁN, 2003; MMA, 2011), 
como é o caso do comitê estudado. A região 

metropolitana de Belo Horizonte é a área de 
maior adensamento populacional e poluidor 
dentro da bacia hidrográfica do Rio das Velhas 
e também do próprio estado de Minas Gerais 
(CAMARGOS, 2005; CHB VELHAS, 2012).
Dentro dessa estrutura, cabe ressaltar, a ação 
estatal de definição de planos, programas e 
projetos é muito presente e tende, por vezes, 
a reproduzir procedimentos de comando 
e controle tradicionais (com destaque para 
projetos de infraestrutura e menos para 
capacitação interna, por exemplo) com pouca 
açãode análise institucional conjunta conjunta 
na direção de mudanças ou aprimoramentos de 
procedimentos (BECK et al., 1997; BECK, 2009). 
Esses procedimentos, inclusive, restringem 
ações para além da concepção estatal, com 
possível menor autonomia dos atores sociais 
participantes (SWYNGEDOUW, 2005) 
Apenas em 2009 o CBHRV instituiu a cobrança 
pelo uso da água, ainda que já constasse das 
legislações recorrentes, principalmente a Lei 
Federal nº 9.433 de 1997 e a Lei Estadual nº 
13.999 (regulamentada apenas em 2005, pelo 
Decreto nº 44.046). Isso se deu justamente pela 
necessidade de se afinar o arcabouço jurídico 
ao sistema de gestão hídrica existente até 
então, inclusive com melhores definições do 
papel dos organismos de bacia participantes. 
Mas, deve-se salientar, existem atualmente 18 
normativas legais relativas à cobrança pelo 
uso de recursos hídricos em Minas Gerais que 
devem ser consideradas para toda decisão 
relativa ao tema (IGAM, 2014(b)). Isto poderia 
ser considerado um indicativo da importância 
crescente do assunto na agenda pública, 
política e institucional da gestão hídrica, ao 
mesmo tempo em que indica a complexidade 
existente no tema.
O gerenciamento de recursos hídricos 
atualmente tem, cada vez mais, tentado 
basear decisões em termos socioamentais e 
técnicos conjugados, em uma perspectiva de 
governança, ou seja, se fazer interagir e gerar 
possibilidades de interação (KOOIMAN, 2008) 
entre diferentes atores sociais e institucionais 
(GREEN, 2007). O maior exemplo dessa tendência 
se encontra na atualização do Plano Diretor 
de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica 
do Rio das Velhas, finalizado em 2015 e onde 
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a questão da consolidação de processos de 
gestão compartilhada é salientada.
A governança aqui compreendida implica na 
relação entre os atores institucionais envolvidos 
e, partir desse contexto, se desenvolvem 
as consultas e deliberações  em termos da 
criação/inclusão/consolidação de processos 
participativos, integrados e, essencialmente, 
mais democráticos. Nessa condição, a 
formalização de procedimentos administrativos 
relativos aos valores econômicos oriundos da 
cobrança pelo uso múltiplo dos corpos de água  
refletem também um crescimento regional 
e nacional da cobrança. Como na Figura 3 é 
demonstrada, há uma evolução na captação 
dos recursos hídricos ao nível da instância da 
União.
Também vale acrescentar que  o CBHRV foi 
o primeiro organismo de bacia no Estado 
a assumir a cobrança pelo uso da água 
que, em termos de proposta , significaria 
a incorporação do preceito da água como 
bem natural dotado de valor econômico 
(Lei Federal 9.433/97). A cobrança visa, ao 
menos pretensamente, ao reconhecimento 
da água como um bem ecológico, social e 
econômico (MOURA e ARAÚJO, 2014), dando 
ao usuário uma indicação de seu real valor, 
além de estimular a racionalização de seu uso 

(IGAM, 2014(f ); IGAM, 2015; IGAM, 2016). A 
implementação da cobrança foi precedida por 
um processo longo de estudos e discussões 
com os diversos segmentos da bacia, que 
teve início durante a fase de elaboração do 
Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia, 
aprovado em dezembro de 2004. A Deliberação 
CBH Rio das Velhas nº 03, de 20 de março de 
2009 , estabelece critérios e normas e define 
mecanismos básicos da Cobrança pelo Uso 
de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do 
Rio das Velhas. Ela não é um imposto e sim um 
preço público para controle e incentivo ao uso 
racional dos recursos hídricos, sendo que só 
pagam os usuários que possuem captação ou 
derivação de: extrações de águas subterrâneas; 
lançamentos de efluentes em corpos d’água; 
estrações de águas subterrâneas, considerados 
como significantes pelo órgão competente 
(IGAM, 2016). Sua metodologia de cálculo 
é feita por cada comitê respectivo da bacia 
hidrográfica em análise, e é revista anualmente, 
para cada usuário, com a aprovação também do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH). 
Após a definição dos valores, são emitidos os 
boletos de pagamento denominados de DAE 
(Documentos de Arrecadação Estadual), pela 
Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) e,então, 
enviados aos usuários cadastrados.

Fonte: ANA (2013)

Figura 3. Evolução da arrecadação com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União.
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iTal como é descrito em IGAM (2016), até o início 
do ano de 2016 existem 4 agências de bacias em 
atuação no estado de Minas Gerais. Elas atuam 
nas 6 atuais (2016) bacias hidrográficas mineiras 
(e seus afluentes) que já implementaram o 
instrumento da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos, totalizando mais de 235 milhões de 
reais em valores de 2016, como pode ser visto 
no Quadro 1 a seguir. 
Como se pode identificar no mesmo, em termos 
comparativos, a capacidade de captação de 
recursos econômicos e financeiros para as 
diversas bacias é bastante diferente (não só 
porquê cada bacia tem perfil socioambiental 
distinto, como também institucional) tanto 
em termos absolutos quanto percentuais, o 
que pode ser um indicador das insuficiências 
da gestão em consolidar um sistema de 
arrecadação de fundos. Dada sua importância no 
cenário dos recursos hídricos em Minas Gerais, 
o CBHRV é o que lida com o maior montante de 
recursos, mas não é o que consegue em maior 
percentual a equiparação entre o que é cobrado 
e o que é captado efetivamente. Há, inclusive 
(Quadro 1), bacias que conseguem arrecadar 
até mais do que o previsto inicialmente devido, 
possivelmente, às suas configurações de 
usuários cadastrados, atuação da agência e do 
comitê. O que também indica uma necessidade 

de adequação das formas de identificação dos 
possíveis pagadores, como também de análises 
mais individualizadas para se possibilitar 
entender tais diferenças. 
Cabe salientar que, de acordo com a 
determinação legal federal (nº 9.433/97) 
e, principalmente, estadual (13.199/99), 
pertinente, 100% de todos os recursos que forem 
arrecadados pelo sistema de cobrança pelo uso 
múltiplo hídrico deverão ser obrigatoriamente 
investidos na bacia hidrográfica de origem e 
gerenciados por sua agência, via orientação do 
comitê. Mais ainda, a composição percentual 
de aplicação deverá ser de tal forma: 1) 92,5% 
em estudos, projetos, obras e programas, 
em concordância com o PDRH da bacia 
hidrográfica referida; 2) 7,5% no pagamento 
de despesas com o custeio da agência de bacia 
e/ou entidade equiparada - essa distribuição 
está amparada na Lei Estadual n°20.311/2012 
e no Decreto Estadual n° 45.230/2009. Essa 
distribuição é fiscalizada tanto pelo comitê, via 
sua Câmara Técnica de Planejamento,  Projetos 
e Controle (CTPC), como também pela própria 
AGB Peixe Vivo, que faz os demonstrativos de 
tais possíveis aplicações.
Porém, de acordo com as entrevistas realizadas 
e, mais recentemente até com a confirmação 
pelo próprio órgão gestor (IGAM, 2016(b)), nem 

Bacia Período Cobrança Prevista Arrecadado Diferença 
Absoluta

Diferença  
Percentual

Velhas 2010 - 2014 48 869 744,28 41 058 031,35 7 811 712,93 15,98%

Araguari 2010 - 2014 26 237 568,60 25 219 715,50 1 017 853,10  3,88%

PJ 2010 - 2014 409 844,85 423 309,24 (+)13 464,69 (+)3,29% *

Piranga 2010 - 2014 7 526 405,95 7 465 011,71 61 394,24  0,82%

Piracicaba 2010 - 2014 19 983 549,53 19 389 512,31 594 037,22  2,97%

Santo 
Antônio 2010 - 2014 4 371 435,96 4 281 497,51 89 938,45  2,06%

Suaçui 2010 - 2014 1 611 685,34 1 550 761,32 60 924,02  3,78

Caratinga 2012 - 2014 1 743 919,03 1 740 145,44 3 773,59  0,22%

Manhuaçu 2012 – 2014 1 769 393,23 1 891 253,00 (+)121 859,77 (+)6,89%*

Total  112 523 556,76  103 019 237,38 9 504 319,38  8,45%

Quadro 1. Total arrecadado até 2014 pela cobrança pelo uso de recursos hídricos nas bacias 
implantadas em Minas Gerais.

*Percentuais arrecadados acima dos valores cobrados estipulados.

Fonte: IGAM, 2014(e)
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sempre esses percentuais foram respeitados, o 
que seria devido tanto pela impossibilidade de 
pagamento de taxas relativas à taxas bancárias, 
como também falta de conformidade no 
uso dos recursos por desconhecimento ou 
interpretação errônea da legislação. Porém, 
em março de 2016 foi anunciada a aplicação 
tal como prevista em lei para reestruturação 
dos organismos de bacia existentes. É uma 
nova oportunidade para o desenvolvimento 
institucional da bacia, porém sua veracidade 
em termos de aplicação somente poderá 
ser avaliada ao final do atual atual plano de 
exercício fiscal da agência, a ser discutido 
adiante.
De acordo especificamente com as entrevistas 
realizadas com as lideranças dos órgãos de 
gestão ambiental, tal medida poderia ser 
considerada um avanço institucional, ao 
colocar foco na estruturação da bacia na qual 
os recursos são provisionados. Já de acordo 
com as lideranças sociais entrevistadas, esse 
movimento poderia, em tese, fortalecer os 
arranjos locais e facilitar o desenvolvimento 
regional, inclusive com a inclusão de novos 
usuários que, ao verificarem  possibilidades 
de recursos econômico-financeiros para suas 
regiões, passariam a atuar mais. Na prática 
há um crescente investimento dos recursos 
cada vez mais via a implantação de processos 
hidroambientais (recuperação de áreas 
degradas, contratação da realização de Planos 
Municipais de Saneamento (PMS) e capacitação 
dos membros do comitê).
No entanto, tal caminho ainda está a 
ser consolidado e demanda mais ações 
institucionais para ocorrer, como, por exemplo, 
identificar quais as lacunas entre valor cobrado 

dos usuários cadastrados e o valor efetivamente 
arrecadado, sob o risco de não se justificar 
novos investimentos na bacia futuramente; vê-
se tal situação no Quadro 2.
Os quase 8 milhões de reais de diferença entre 
os valores cobrados e os valores arrecadados 
(ou seja, 15,98% do valor montante total 
ilustram como há uma defasagem entre os dois, 
no sentido de que o que deveria ser realmente 
o procedimento de captação de recursos para 
aplicação na bacia não ocorre adequadamente, 
visto que desde o início da cobrança, os dois 
montantes nunca foram correspondentes, 
pelos motivos descritos anteriormente de  falta 
de alinhamento institucional na aplicação da 
legislação. Entre os anos de 2010 a 2014, por 
exemplo, os percentuais variaram de 8,59% 
em seu início e depois foram se expandindo 
crescentemente de 13,23% (2011), 17,84% 
(2012) a 24,06% em seu ápice (2013), com 
retração para 13,03%. – o que gerou uma 
diferença percentual média de 15,98% nesse 
período. Em uma análise comparativa, essa 
flutuação de valores seria reflexo das relações 
institucionais presentes na bacia entre seus 
organismos de gestão, com o desalinhamento 
entre os proponentes dos contratos de gestão 
e dos conselheiros dos comitês participantes 
(IGAM, 2016(b)). 

3.2. O Plano de Aplicação

De forma a se entender melhor como se dá 
o processo de definição de investimentos, 
além das atas de discussão , cabe recorrer ao 
principal elemento documental existente 
para o planejamento de ações na bacia, o 
“Plano Plurianual de Aplicação” (PPA). Ele é 
um instrumento de gestão na bacia, uma vez 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Cobrança Prevista 7 913 942,01 9 094 596,88 8 803 252,83 12 276 536,64 10 781 415,92 48 869 744,28

Arrecadado 7 234 303,86 7 891 625,64 7 233 001,89 9 322 671,12 9 376 428,84  41 058 031,35

Diferença Absoluta 679 638,15 1 202 971,24 1 570 250,94 2 953 865,52 1 404.987,08 7 811 712,93

Diferença Percentual 8,59% 13,23% 17,84% 24,06% 13,03% 15,98%

Quadro 2. Demonstrativo de valores cobrados e arrecadados na bacia hidrográfica do Rio das Velhas entre 2010 e 
2014 (R$).

Fonte: Adaptado de IGAM, 2014(e).
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ique é previsto constitucionalmente e também 
através de Deliberação Normativa (DN), sendo 
a mais atual a de nº 10/2014, que se refere 
ao exercício dos anos de 2015 a 2017 e que 
visa primordialmente a dar maior celeridade 
aos recursos captados pela cobrança via 
desembolso. 
Concomitantemente, ele permite um 
acompanhamento coletivo sobre quais as áreas 
prioritárias de ação e dá diretrizes econômicas 
(bens e serviços a serem oferecidos, informação 
monetária) e financeiras (gestão dos ativos 
e dos investimentos),  que favorecem 
avaliações sociais e institucionais. Essas 
referidas avaliações são demandatórias à 
AGBPV que deve cumprir diversos índices de  
metas: 1) Disponibilização de informações; 2) 
Planejametno e gestão; 3) Cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos; 4) Operacionalização 
da cobrança; 5) Reconhecimento Social. Essas 
metas são avaliadas posteriormente por seus 
conselhos fiscal e de administração, além dos 
comitês aos quais a agência está vinculada.
No caso do CBHRV e sua respectiva gestão, 
verifica-se um aumento gradativo da 
diversificação da provisão de recursos )devido 
justamente às deliberações do comitê, que 
reconhecem cada vez mais as complexidades 
da gestão), que contam com mais tópicos do 
que sua primeira versão. Enquanto em 2010-
2011, o então denominado “Plano de Aplicação” 
(PA), de caráter anual, descrevia apenas o valor 
total de repasse dos investimentos do Contrato 
de Gestão com o IGAM, já em 2012 há uma 
categorização muito maior. Nela constam tanto 
o saldo financeiro existente como também a 
projeção de receita financeira; o valor de repasse 
da cobrança e do valor previsto de captação 
relativa à cobrança para o ano consequente à 
sua implantação. 
Já no PPA, para os anos de 2013 e 2014, assim 
como para 2015-2017, as atividades foram 
estabelecidas a partir de três grandes grupos 
de ação: 1) Programas e Ações de Gestão; 
2) Programas e Ações de Planejamento; 3) 
Programas e Ações Estruturais de Revitalização. 
Cada um desses grupos teve então subdivisões 
para facilitar sua implementação (componente; 
sub-componente; ação programada; atividade). 
Esse posicionamento metodológico também 

poderia ser lido como uma tentativa de se tentar 
qualificar melhor os investimentos a serem 
realizados, uma vez que são mais específicos 
do que os Planos de Aplicação anteriores, 
principalmente o primeiro, de 2010. Na prática, 
esse modo de planificação tem demonstrado 
gradativamente uma melhor compreensão de 
como são realizadas as aplicação por parte das 
populações das sub-bacias, assim como dos 
membros do comitê.
Verifica-se também que, nos dois primeiros 
anos de sua realização, o Plano de Aplicação 
foi de caráter anual em sua aplicação, com 
planejamento de acordo com cada idem ou 
subitem, mas sempre a findar em dezembro 
de cada ano de exercício. Posteriormente foi 
modificado com a Deliberação Normativa do 
CBHRV, nº 12, de dezembro de 2011, tendo 
como base a Deliberação Normativa do comitê, 
que aprova o Contrato de Gestão com o IGAM.
Esse modelo de gestão via PPA tem sido 
cada vez mais utilizado e conta com inserção, 
inclusive, no Ministério do Meio Ambiente. 
Um possível problema que surge é os vários 
órgãos vinculados com a gestão ambiental 
(secretarias municipais e estaduais, prefeituras 
etc) que utilizam tal modelo de PPA possuem  
cronologias, agendas e necessidades diferentes 
em termos temporais, de recursos humanos e 
materiais. Além também de, eventualmente, 
corroborarem as mesmas ações, o que pode 
diminuir a eficiência da gestão pública.
A partir das entrevistas com as lideranças 
relacionadas direta ou indiretamente com o 
processo de gestão de recursos hídricos do 
Rio das Velhas e de sua bacia, assim como a 
população em geral, ficou evidenciado que de 
forma geral há uma visão técnica e burocrática 
sobre a aplicação dos recursos econômico-
financeiros, mas que tal não é errado pois 
devem seguir as linhas de procedimentos 
ditados pela Lei Federal nº 8.666/93. Ou seja, o 
PPA é um instrumento de planejamento a partir 
das priorizações do CBHRV, e que deve seguir 
os trâmites legais para a implantação das suas 
ações, a depender do produto/serviço a ser 
entregue.
Como exemplos, cabe citar que para a realização 
de um plano municipal de saneamento básico, 
o prazo é de 10-12 meses; para os atuais 
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trabalhos de atualização do PDRH do comitê, 
o prazo é de dezoito meses; para execução de 
projetos ambientais/saneamento a definição 
depende do escopo/tempo/custo e para 
diagnósticos, estudos e projetos o prazo 
estabelecido fica entre 4-8 meses. Ou seja, cada 
categoria de recurso tem um tempo próprio 
para sua implementação, o que muitas vezes 
não é facilmente entendido pelos membros do 
CBHRV, de acordo com as entrevistas realizadas.  
Exemplos poderiam ser sobre a implantação 
dos projetos hidroambientais para recuperação 
de nascentes, como também os processos  de 
seleção para realização de Planos Municipais 
de Saneamento. Todos esses processos, que 
são originários das demandas dos membros 
do comitê, são avaliados, primeiramente, pela 
Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e 
Controle (CTPC) e, posteriormente, pela AGB 
Peixe Vivo, que emite um parecer a ser aprecido 
nas plenárias gerais que ocorrem no decorrer do 
ano no CBHRV. Somente após sua aprovação em 
plenária, após explicações e discussões que se 
fizerem necessárias por demanda dos membros, 
CTPC ou agência, é se faz o encaminhamento 
para implantação da proposta referida. Cada 
proposta implementada será depois verificada 
também junto ao IGAM (IGAM (2014(d)).
Internamente, o procedimento de 
encaminhamento de demandas de projetos ao 
comitê segue a Figura 4.
Por outro lado, esses procedimentos não 
foram identificados como plenamente 
compreendidos tanto na pesquisa de campo 
como também nas entrevistas que, por vezes, 
citaram todo esse processo como muito 

cartorial e burocrático. Haveria, aparentemente, 
um descompasso temporal entre as demandas 
dos vários setores, principalmente da sociedade 
civil, e a capacidade de resposta da agência de 
bacia. Ao mesmo tempo, a AGBPV tem sido 
bem avaliada nos relatórios publicados pelo 
IGAM, inclusive pelos membros do CBHRV. 
Esses relatórios foram realizados a partir de 
questionários aplicados em reuniões plenárias 
e constam das atividades demandatórias à 
agência para a aferição de seu desempenho 
anual junto aos membros do comitê – e que 
foram confirmadas tanto nas entrevistas com 
lideranças, como também na pesquisa de 
campo, onde o primeiro autor deste artigo pôde 
ver a aplicação do referido questionário. Ao 
mesmo tempo, há  demandas pelos membros 
do comitê por um maior esclarecimento sobre 
como os recursos da cobrança são utilizados.  
O contraste da situação poderia ser considerado 
pelo fato de a agência não ter conseguido 
ainda manter um padrão de gastos igual ao 
seu montante anual (como demonstrado 
anteriormente), porém tem mantido um 
desempenho acima do estabelecido nos seus 
índices do Contrato de Gestão junto ao IGAM 
(IGAM, 2013-c).
De acordo com entrevista realizada junto à 
Diretoria Técnica da AGBPV, a questão de muitas 
vezes os desembolsos não serem efetuados ou 
os processos durarem mais do que o previsto 
ou atrasarem é reflexo, principalmente a 
partir de 2012, em termos de adequações aos 
percentuais para custeio (7,5%) e investimentos 
na bacia (92,5%), demandadas pelo IGAM. A 
questão do custeio operacional, por exemplo, 

Figura 4. Procedimento para encaminhamento de demandas de projetos no CBHRV.
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icolocou a agência em conflito com o CBHRV 
pela contenção de gastos que foram efetuados.
De acordo com a Diretoria Técnica da AGBPV, 
outro fator que contribuiu para algumas 
decisões se deu pelos atrasos do repasse de 
verbas do IGAM à agência, uma vez que esta 
não pode receber os recursos diretamente do 
erário federal, mas sim via órgão gestão da 
área, tanto por ser pessoa jurídica de direito 
privado como por ser o órgão executivo dos 
comitês que, por legislação federal e estadual, 
não possuem personalidade jurídica própria. 
Houve, inclusive, corte de pessoal (em torno 
de 15 profissionais), em destaque para o grupo 
responsável pela mobilização social na bacia 
e isso gerou uma série de conflitos por conta 
das interpretações diferentes entre os órgãos 
gestores e o comitê e que foram resolvidos 
apenas após vários meses de conversações 
entre os órgãos e os organismos de bacia. Tal 
descompasso pode ser acompanhado a partir 
do Quadro 3.
Um fato também a ser considerado é que os 
investimentos econômico-financeiros a serem 
feitos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas 
devem ser considerados somente a partir de 
“estimativas” de arrecadação pela cobrança 
por uso dos recursos hídricos e não por um 
orçamento fixo, ano a ano, mesmo que o ano 
anterior sirva como parâmetro para discussão. 
Ou seja, o atual PPA tem desembolsos 
prováveis de atuação de acordo com cada 
ano de exercício, que leva em consideração 
o “resultado da valorização das atividades a 
serem executadas” (CBHRV, 2012). 
Tal situação evidencia que se a gestão estiver 
baseada simplesmente em termos de sua 
capacidade projetada de recursos via cobrança 

poderá haver uma série de descompassos 
entre o que foi planejado e o que foi realmente 
captado junto aos usuários de água para fins 
de implantação de políticas públicas diversas. 
Na mesma direção, e tal como foi levantado 
nas entrevistas e no campo, há um disparate 
entre a quantidade de recursos que seriam 
necessários para o efetivo desenvolvimento 
da bacia hidrográfica do Rio das Velhas (na 
ordem de centena de milhões de reais por ano) 
e aquela que é verdadeiramente alocada para 
tal (da ordem de dezenas de milhões de reais 
por ano).  
Objetivamente, a relação seria entre a demanda 
estipulada, em torno de mais de 800 milhões 
de reais por parte do Projeto Manuelzão (um 
dos principais atores sociais relacionado com 
a gestão do comitê, que alcançariam mais de 
um bilhão de reais em valores de 2014) para a 
recuperação da bacia hidrográfica em questão, 
e os valores estimados de arrecadação anual, 
de R$ 9.423.109,63 em 2013, por exemplo. 
Mais ainda, ao se considerar o PDRH em si, 
em sua atualização de 2004, os investimentos 
estimados para a recuperação ambiental da 
bacia perfazem recursos em torno de R$ 5 
bilhões de reais, em valores de 2012 (IGAM, 
2014(a)). 
Porém, é válido ressaltar que existem fontes 
de recursos públicos para além das previstas 
pela cobrança do uso de recursos hídricos que 
se destinam a ações de melhorias para bacias 
hidrográficas e seus municípios constituintes, 
seja no orçamento da União, Estados, 
municípios ou autarquias. Existem também 
investimentoss setoriais (ou seja, recursos de 
áreas indiretas e correlacionadas) que, junto 
às outras possíveis fontes citadas, devem ser 

Quadro 3. Totais de arrecadação e repasses no CBHRV.

Fonte: IGAM, 2014 (f ).

Exercício Cobrado Arrecadado Repassado* 
(até outubro de cada ano)

2010 7 913 942,01 7 234 303,86 7 071 446,58

2011 9 094 596,88 7 891 625,64 7 942 209,92

2012 8 803 252,83 7 233 001,89 6 745 685,41

2013 12 276 536,64 9 322 671,12 8 489 748,54

2014 10 781 415,92 9 376 428,84 7 284 696,13

Total 48 869 744,28 41 058 031,35 30 249 090,45



44 | Recursos Hídricos

Hildelano Delanusse Theodoro, Nilo de Oliveira Nascimento, Léo Heller

mais bem analisadas (MMA, 2011) com fins de 
planejamentos vindouros. O que falta, porém, e 
de acordo com a análise de conteúdo realizada 
nas entrevistas com as lideranças do meio, é 
uma maior interação institucional (KOOIMAN, 
2008) e um maior conhecimento dos trâmites 
funcionais (IGAM, 2015) para que essa captação 
ocorra, inclusive pelos técnicos participantes 
das instituições responsáveis pelas políticas 
públicas de recursos hídricos, como também 
os próprios membros do CBHRVO fato é 
que existiria aí uma lacuna importante a ser 
considerada para futuras políticas públicas 
de intervenção na bacia e que se coloca na 
impossibilidade de se contar categoricamente 
com todos os recursos projetados, seja pela 
inadimplência, atrasos ou desligamentos dos 
usuários de água vinculados ao sistema de 
cobrança. 
Da mesma forma, há possibilidades também 
de que as pretensas captações de recursos 
adicionais (fundos nacionais ou internacionais 
de investimentos, por exemplo) para serem 
aplicados na bacia do Rio das Velhas não 
aconteça, sejam pelas insuficiências técnicas 
e estruturais de alguns municípios (ABERS, 
2010), sejam pelos trâmites institucionais e 
burocráticos inerentes à possíveis captações, 
assim como por mudanças dos cenários 
políticos e institucionais macros.  
Um exemplo claro dessa situação de 
desestrutura por parte dos municípios 
brasileiros e mineiros é que, de acordo com a 
Confederação Nacional de Municípios (CNM), 
das 5.570 cidades do país, 5.368 (96,4%) 
encerraram o ano de 2014 com irregularidades 
no Cadastro Único de Convênios (CAUC), que é 
um sistema de informações sobre transferências 
voluntárias de recursos da União. Isso impede, 
ao menos parcialmente e na medida em 
que são feitos ajustes às irregularidades 
verificadas, a captação de recursos de ordem 
federal por parte dos municípios afetados. 
No caso de Minas Gerais, o percentual foi de 
97,5% dos municípios (ou seja, 832 de 853) 
em condição não favorável a participar de 
repasses de recursos nacionais (tais como os 
da Agência Nacional de Águas, Ministério do 
Meio Ambiente etc) (CNM, 2014).  Isto então 
demanda um cenário de articulação de boa 

governança para se minimizar o problema  de 
falta de estrutura institucional para captação 
de recursos do erário público, uma vez que 
às determinações legais a administrativas 
devem ser acopladas articulações políticas e 
institucionais. Certamente que tais processos 
não são lineares e contigências nas gestão 
podem ocorrer.
Dentro dessa realidade díspar entre a 
quantidade de recursos necessários para sanar 
as demandas existentes na bacia hidrográfica 
do Rio das Velhas e a estrutura, atual tanto 
do CBHRV quanto da AGBPV, e a partir das 
23 entrevistas realizadas e das participações 
em campo do primeiro autor deste trabalho, 
o direcionamento atual é de se enfatizarem 
projetos de saneamento básico, planos 
diretores, projetos hidroambientais etc. Essa 
forma seria uma possibilidade de  se capacitar 
os 51 municípios da bacia a melhorarem suas 
propostas e tentarem conseguircaptar os 
outros recursos existentes citados. Certamente 
que esse não é um processo nem linear e 
nem garantido, uma vez que existem vários 
processos de negociação e qualificação local, 
informacional e organizacional envolvidos.  
Aparentemente, há a possibilidade também do 
incremento da participação de novos usuários 
a este processo de captação de recursos, porém 
tal fato demandaria em si mesmo ao menos 
três medidas:

1)  Maior conhecimento dos procedimentos 
de captação e investimentos econômico-
financeiros por parte dos possíveis novos 
participantes do sistema; o que poderia 
ser feito com uma larga aproximação entre 
o CBHRV e AGBPV e do sistema de gestão 
como um todo, pois tal se trata aqui de um 
problema de qualificação local;

2)  Consolidação de um sistema de 
gerenciamento de informações de usuários, 
cada vez mais detalhado e orientado para 
a identificação dos usuários passíveis de 
cobrança por uso de recursos hídricos, 
pois se trata aqui de um problema 
também de qualificação local mas também 
informacional; 

3)  Desenvolvimento de procedimentos de 
parcerias institucionais, projetos nacionais/
internacionais ou afins para captação de 
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irecursos de investimentos conjuntos e/ou 
acoplados à cobrança por uso de recursos 
hídricos, pois se trata aqui de um problema 
de qualificação organizacional.

Essas ações estariam dentro de um contexto de 
busca por um planejamento além do clássico, 
mais voltado para processos de negociação 
do que a processos de execução de metas. Tal 
condição é indicada até pelo próprio Ministério 
de Meio Ambiente, que a sugere em termos de 
suas prioridades para aplicar o Plano Nacional 
de Recursos Hídricos (PNRH), previsto na Lei 
Federal n° 9.433/97para o período entre 2012-
2015 (MMA, 2011). Porém, o próprio órgão 
reconhece que existem inúmeras dificuldades 
para que isso se realize sem possíveis conflitos, 
dada a complexidade do tema. E para tal 
acontecer é importante também que os 
dados apresentados à população para o 
efetivo exercício do controle sejam mais bem 
trabalhados em termos de suas redações, 
descrições e facilidades de acesso, uma vez que 
estão pulverizados em várias fontes de dados e 
informações.

CONCLUSÕES
Com o cruzamento das pesquisas realizadas 
em termos documentais, de campo e nas 
entrevistas realizadas, o trabalho identificou 
que os recursos econômico-financeiros 
relacionados ao CBHRV são cada vez mais 
direcionados a partir das categorias existentes 
no PPA e seus três grandes grupos de atuação. 
Por outro lado, de acordo com as pesquisas de 
campo, entrevistas e análise documental, os 
recursos seriam muito inferiores à capacidade 
de investimentos na dimensão do necessário.  
As documentações analisadas revelaram 
que todas diretrizes e estrutura institucional 
existentes carecem ainda de um 
desenvolvimento em termos interacionais e 
de capacidade de aplicação dos recursos. Há 
um descompasso temporal e funcional entre 
o comitê, o órgão gestor e o órgão executor 
da política de recursos hídricos na bacia, mas 
ao mesmo tempo esse processo tem sido 
construído e reconstruído nos últimos anos, 
com maior profissionalização das decisões. 
De forma geral, há um reconhecimento de 
que o trabalho realizado pela  AGBPV no 

desenvolvimento de uma transparência 
institucional em relação à gestão hídrica tem 
sido realizado, porém ainda é considerado 
distante do que as lideranças indicam 
como necessária. Pois não basta apenas a 
apresentação de relatórios, balancetes e 
afins para o desenvolvimento da governança 
enquanto capacidade de resposta, apesar de 
isso ser um começo. Ao contrário, os embates 
identificados entre a capacidade de pagamento 
da agência, seus repasses programados e as 
demandas do comitê requerem um trabalho 
de longo prazo e de aproximação constante 
entre os organismos de bacia relacionados. 
É um processo multi-institucional para o 
gerenciamento da bacia, pois envolvem um rol 
de organizações responsáveis por organizar os 
investimentos econômicos, sob supervisão da 
AGBPV.
Como tem sido pesquisado pelos autores sobre 
as dimensões institucional/integradora/legal 
do comitê, há assimetrias instutionais e sociais 
nas relações que envolvem os aspectos de 
gestão na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, 
que se traduzem nos investimentos econômico-
financeiros em projetos de infraestrutura, de 
obras públicas e não de políticas públicas 
continuadas. E tal se vê muito mais priorizado 
do que ações de maior mobilização e interação 
social e institucional que podem, no longo 
prazo, fortalecer o modelo de gerenciamento 
proposto pelo comitê como mais participativo, 
democrático e compartilhado. Ou seja, o 
sistema de gestão deve ser construído menos 
em suas análises e decisões tecnicistas, com 
forte presença do aparato burocrático, e mais 
inclusivo dos diversos segmentos participantes 
do mesmo, com destaque para a sociedade 
civil organizada ou em vias de organização.
Se tal direcionamento irá ocorrer futuramente 
é difícil de se afirmar, uma vez que os 
montantes de investimentos necessários para 
a recuperação da bacia são muito maiores do 
que sua capacidade atual de captar recursos 
para tanto. É uma questão que vale a pena 
ser acompanhada, visto que a forma como 
investimentos econômico-financeiros são feitos 
revelam as prioridades de atuação institucional 
a cada momento.
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Desafios à gestão da água no contexto das 
alterações climáticas: a perceção de atores-chave 

do Baixo Vouga Lagunar

Challenges in water management in the context of climate 
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RESUMO: A área de estudo, o Baixo Vouga Lagunar (BVL, Portugal), situa-se na confluência da Ria de Aveiro com o rio 
Vouga e inclui várias linhas de água doce e de transição sob a influência da maré. Na investigação, agora apresentada, 
procurou-se esclarecer a problemática da gestão dos recursos hídricos no BVL, tendo em conta os possíveis efeitos 
das alterações climáticas (AC) e as medidas de adaptação desejáveis. Foi feita uma análise ao conhecimento atual no 
que se refere às pressões (existentes e potenciais) sobre os recursos hídricos em cenários de alterações climáticas, 
bem como um estudo sobre a perceção dos atores-chave do BVL sobre os impactes das AC, através de 18 entrevistas. 
A análise das entrevistas permitiu verificar que as AC não constituem a maior preocupação no BVL e que o impacte 
causado é bem menor do que o atribuído a outros fatores, nomeadamente alterações na geomorfologia da laguna. O 
estudo mostrou que os problemas existentes no BVL (intrusão salina, inundações, entre outros) apresentam-se como 
prioritários e daí a necessidade da sua consideração na formulação de políticas públicas, independentemente de 
decorrerem diretamente ou indiretamente das AC.

Palavras-chave: recursos hídricos; perceção de risco; envolvimento; Ria de Aveiro; subida do nível do mar; ecossistemas 
estuarinos.

ABSTRACT: The study area, Baixo Vouga Lagunar (BVL, Portugal), is located in Ria de Aveiro confluence with Vouga river 
and it includes several fresh and transition watercourses under tidal influence. This research aimed for unravel the water 
management issue in BVL, considering the possible climate change (CC) effects and the desirable adaptation measures. An 
analysis was conducted considering the knowledge on the current and the potential pressures over the water resources, in 
the context of CC. A study on stakeholders’ perception over the CC impacts was also performed, through 18 interviews. The 
analysis of the interviews acknowledges that CC are not the main concern in BVL and that the impacts were considerable 
lower than the one attributed to other factors, namely by the changes in the lagoon geomorphology. The study showed 
that the current BVL issues (saline intrusion, flooding, among others) were considered priority and then the necessity for 
including them in public policies development, regardless if they are directly or indirectly due to the CC.

Keywords: water resources; risk perception; involvement; Ria de Aveiro; sea level rise; estuarine ecosystems.
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1. INTRODUÇÃO
A gestão integrada da água em Portugal 
apresenta-se como um desafio na medida 
em que é necessário ter em consideração a 
variabilidade espacial dos recursos hídricos e 
as infraestruturas associadas, assim como gerir 
interesses e conflitos, estabelecer prioridades, 
definir políticas e estabelecer instrumentos de 
planeamento (Fidélis e Roebeling, 2014; Sousa 
et al., 2015). Adicionalmente, é expectável que 
as consequências das alterações climáticas 
(AC) afetem os recursos hídricos ao nível das 
bacias hidrográficas que confluem para os 
ecossistemas costeiros, devido a alterações na 
precipitação, evapotranspiração potencial e 
temperatura (Stefanova et al., 2014).

1.1. A Gestão da Água em Portugal

A Lei da Água (Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro 
alterada pelo Decreto-Lei nº 245/2009, de 22 de 
setembro e pelo Decreto-Lei nº 130/2012, de 
22 de junho) estabelece as bases para a gestão 
dos recursos hídricos superficiais, de transição, 
costeiros e subterrâneos em Portugal. A 
autoridade nacional com responsabilidades 
na gestão da água é a Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA, I.P.). Compete à APA 
desenvolver e implementar o Plano Nacional 
da Água, os Planos de Gestão de Bacia 
Hidrográfica e os Planos Específicos de Gestão 
de Águas. A utilização da água por privados, 
nos casos em que potencialmente haja um 
impacte relevante sobre este recurso, requer 
uma apreciação por parte da APA e a posterior 
emissão de um título de utilização. Cabe às 
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional a proteção e valorização dos recursos 
hídricos através do exercício dos instrumentos 
de gestão territorial (Decreto-Lei 130/2012, de 
22 de junho).

1.2. Alterações climáticas em zonas estuarinas

Globalmente, as zonas costeiras e em particular 
as zonas estuarinas encontram-se sujeitas a 
pressões decorrentes da atividade humana, 
mas também a eventos naturais extremos, 
nomeadamente de origem marítima e fluvial, 
como as tempestades, o vento, as marés e a 
subida do nível da maré (IPCC, 2014a; EEA, 2015). 

Os efeitos das AC têm também contribuído para 
o agravamento das pressões naturais sobre os 
ecossistemas costeiros, nomeadamente pela 
subida do nível médio do mar, pelas alterações 
da temperatura e pela acidificação dos oceanos 
(IPCC, 2014a).
Neste contexto, é expectável que alterações 
nos parâmetros climáticos influenciem os 
riscos associados ao clima, com impacte para 
a sociedade e para o ambiente. Para a região 
mediterrânea, onde se inclui Portugal, os 
impactes esperados identificados são: a seca; 
o aumento das ondas de calor (em duração 
e intensidade); a escassez de água doce; e a 
subida do nível médio do mar (IPCC, 2014a; 
EEA, 2015).
Outros impactes esperados para Portugal 
incluem: o aumento da precipitação durante o 
inverno, contrapondo a uma diminuição durante 
o verão; a erosão costeira e o consequente 
recuo da linha de costa; o aumento do risco de 
inundação costeira; e a ampliação da intrusão 
salina nos estuários e zonas adjacentes (Santos 
e Miranda, 2006; RCM nº24/2010, de 1 de Abril; 
Schimdt et al., 2012). Os impactes decorrentes 
da subida do nível médio do mar incluem a 
inundação costeira das zonas de topografia 
baixa, a intrusão salina superficial nos estuários, 
a erosão costeira, os galgamentos oceânicos e 
a perda de habitats (IPCC, 2014a; Santos et al., 
2014; EEA, 2015).
As políticas de adaptação deverão ser 
flexíveis, de forma a lidar com a incerteza 
associada às potenciais consequências das 
alterações climáticas e ao horizonte de longo 
prazo, assegurando assim benefícios perante 
diferentes cenários. A incerteza não deverá ser 
pretexto para uma política de não antecipar a 
adaptação aos impactes que irão surgir (IPCC, 
2014a; EEA, 2015). .

1.3. Adaptação às alterações climáticas em Portugal

Em linha com a política europeia de AC, em 
2010, Portugal aprovou a Estratégia Nacional 
de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC; 
RCM Nº24/2010, de 1 de abril), que sintetiza 
as principais alterações referentes ao clima 
durante o século XX, sumariando os cenários e 
as projeções climáticas para Portugal. A Tabela 1 
resume a estrutura definida na ENAAC. Para cada 
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isetor foram constituídos grupos de trabalho 
por forma a efetuar uma análise mais focada 
sobre cada tema em particular. No que se refere 
aos setores recursos hídricos e zonas costeiras 
as medidas propostas incluem: a melhoria dos 
sistemas de monitorização, previsão e alerta 
(e.g. instrumentos de gestão do risco como 
o Sistema Nacional de Informação sobre os 
Recursos Hídricos, o Sistema de Licenciamento 
de Recursos Hídricos e modelos numéricos 
que permitam antever situações críticas); a 
identificação das zonas e a avaliação dos fatores 
de risco referentes a cheias e inundações; o 
reforço das infraestruturas de proteção de 
cheias; o esclarecimento na tomada de decisão 
de medidas de recuo e abandono versus 
proteção; e o estudo da vulnerabilidade dos 
aquíferos costeiros à intrusão salina (Canaveira 

e Papudo, 2013).

1.4. O Baixo Vouga Lagunar

O presente estudo pretende discutir a 
problemática da gestão dos recursos hídricos no 

contexto das alterações climáticas, utilizando 
como caso de estudo o Baixo Vouga Lagunar 
(BVL - Figura 1) e considerando as pressões a 
que está sujeito. 
A metodologia de trabalho consistiu: na 
análise de estudos e projetos existentes; na 
identificação das pressões atuais e dos impactos 
potenciais das AC sobre o BVL, particularmente 
sobre os recursos hídricos; na análise das 
políticas, estratégias e planos; e na análise de 
entrevistas semiestruturadas conduzidas no 
âmbito do projeto ADAPT-MED a diferentes 
atores-chave.

2. MÉTODOS

2.1. Caso de estudo

O mosaico territorial do BVL resulta da estreita 
relação entre o Homem, o Território e a Água. 
A presença do Homem, através da agricultura, 
moldou a paisagem de acordo com os objetivos 
de produção e de sustentabilidade económica 
(Andresen e Curado, 2001). No entanto, as 

Instrumento Âmbito Responsabilidade de aplicação
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas Estratégico APA e entidades setoriais
Objetivos

•	 Informação e conhecimento

•	 Redução da vulnerabilidade e aumento da capacidade de resposta 

•	 Participação, sensibilização e divulgação

•	 Cooperação internacional.

Metodologia para a identificação e aplicação de ações de adaptação

•	 Definição de cenários climáticos e socioecómicos

•	 Identificação de riscos e impactes

•	 Definição de medidas de adaptação

•	 Implementação de medidas

•	 Elaboração e revisão estratégica

Setores estratégicos

•	 Ordenamento do território e cidades

•	 Recursos hídricos

•	 Segurança de pessoas e bens

•	 Saúde humana

•	 Energia e indústria

•	 Turismo

•	 Agricultura, florestas e pescas

•	 Zonas costeiras

•	 Biodiversidade

Tabela 1. Estrutura da ENAAC (fonte: RCM Nº24/2010).
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frequentes inundações e o aumento da intrusão 
salina superficial (proveniente da laguna) 
ameaçam constantemente este sistema. A 
zona de confluência entre o rio Vouga e a Ria de 
Aveiro situa-se na parte sudoeste do BVL, cujo 
sistema hídrico inclui linhas de água de baixa 
profundidade sob a influência da maré (águas 
de transição) e linhas dulçaquícolas (ver Figura 
2) (ADAPT-MED, 2015a). O regime hídrico no BVL 
é significativamente diferenciado, sendo que 
recebe menos de 2 milhões m3 de água doce 
(2/3 provenientes do rio Vouga), enquanto que 
de jusante recebe cerca de 25 a 90 milhões m3 
de água de proveniente da laguna (da Ria de 
Aveiro) (LAGOONS, 2013). 
Os ecossistemas presentes no BVL (em zonas 

húmidas, floresta, campo aberto e ‘Bocage’1) 
fornecem um conjunto de bens e serviços 
essenciais para o bem-estar humano e para 
as atividades económicas. A presença da água 
no BVL, tanto doce como de transição, é de 
extrema importância para a manutenção de 
ecossistemas aquáticos, em pauis e sapais sobre 

1 - O ‘Bocage’ é um ecossistema único nesta região 
que consiste em parcelas de pequena dimensão, 
compartimentadas por sebes vivas de folhosas e/
ou arbustos (e.g. salgueiro - Salix sp., amieiro - Alnus 
glutinosa, carvalho-vermelho - Quercus robur) e por valas 
de distribuição/escoamento de água. Esta paisagem 
moldada pelo Homem traduz-se num sistema de 
irrigação muito particular gerido pelos agricultores, 
utilizado na manutenção das pastagens e na produção 
de milho (Zea mays) e forragens (ADAPT-MED, 2015a).

Figura 1. Localização do Baixo Vouga Lagunar e da Ria de Aveiro  
(fonte: APA, I.P /ARH Centro).
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ia influência da maré, e para a manutenção das 
atividades agrícolas que aqui ocorrem.

2.2. Os possíveis impactes sobre o BVL em 
consequência das alterações climáticas

Com base na literatura existente, sobre os 
possíveis efeitos das AC na costa portuguesa 
e na Ria de Aveiro, foi possível percecionar 
se o BVL será particularmente afetado em 
consequência da subida do nível do mar e de 
inundações (fluviais e marítimas), devido a 
eventos extremos (Lopes, et al., 2011; Lopes, 
Azevedo, & Dias, Flooding assessment under 
sea level rise scenarios: Ria de Aveiro case study, 
2013; LAGOONS, 2014).

2.3. Entrevistas semiestruturadas

Por forma a avaliar a perceção dos atores-chave 
do BVL, no que concerne às AC a nível local e 

assim promover o seu envolvimento nesta 
temática, foram conduzidas dezoito entrevistas 
presenciais, entre junho e julho de 2014, com 
instituições da administração central e regional 
(e.g. APA I.P., CCDR-C, DRAP-C), municípios, 
juntas de freguesia, associações de utilizadores 
(e.g. agricultura, caça e pesca), entidades 
não-governamentais e empresas privadas 
(ADAPT-MED, 2015b). O guião de entrevista 
era semiestruturado, incluiu um conjunto 
predefinido de questões de resposta aberta, 
que permitiu abordar os diferentes temas e 
obter a opinião dos entrevistados. Durante as 
entrevistas os atores-chave foram questionados 
sobre: a relação (pessoal e institucional) com 
as alterações climáticas e com as políticas 
de adaptação, procurando-se saber de que 
forma poderiam contribuir para o processo de 
adaptação; as alterações climáticas em geral e no 

Figura 2. Principais linhas de água doce e de transição no BVL  
(fonte: APA, I.P /ARH Centro).
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caso concreto do BVL, descriminando quais os 
impactes negativos e positivos deste fenómeno 
e sobre quais dariam maior prioridade; quais as 
políticas que atualmente integram medidas de 
adaptação; as suas perceções de como tem sido 
conduzido processo de desenvolvimento de 
políticas, percebendo se estiveram envolvidos 
e se identificavam os insucessos e sucessos 
das políticas; quais as evoluções esperadas, 
identificando boas políticas de adaptação no 
horizonte 2050 e, nas suas opiniões, de que 
forma as alterações climáticas poderiam ser 
integradas na formulação de políticas; e se 
necessitavam de mais informação por forma a 
discutirem e estarem envolvidos no processo 
adaptação às AC.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Evidências das alterações climáticas e de 
eventos extremos sobre o Baixo Vouga Lagunar

A região de Aveiro, integrada na zona costeira, 
encontra-se exposta aos impactes da subida 
do nível médio do mar. Estudos recentes 
registaram para esta região uma subida do 
nível médio do mar de 1.15 +/- 0.68 mm por 
ano, durante o período de 1976 a 2003 (Lopes 
et al., 2011). Dado que o BVL se encontra ligado 
ao oceano Atlântico, através da Ria de Aveiro, 
existe um fluxo permanente de água salgada 
nos esteiros, devido à ação da maré, como é 
ilustrado na Figura 2. Assim, é expectável que o 
BVL possa ser afetado pelas alterações no nível 
médio do mar, através da Ria de Aveiro (Lopes 
et al., 2013). De montante, as pressões ou 
ameaças estarão associadas, essencialmente, 
a alterações no ciclo hidrológico do rio Vouga, 
devido a variações sazonais e anuais da 
precipitação (Stefanova et al., 2014). 
No caso particular da Ria de Aveiro, Picado 
et al. (2010) reconhecem que outros fatores, 
que não as AC, serão também responsáveis 
pelas alterações na dinâmica das marés, 
nomeadamente a falta de conservação e 
manutenção de infraestruturas costeiras e 
as alterações na geomorfologia da laguna. 
De facto, durante as últimas décadas houve 
várias intervenções na bacia hidrográfica do 
Vouga, nomeadamente na Ria de Aveiro, que 
influenciaram o equilíbrio entre a água doce 

e de transição na zona mais a jusante do BVL. 
De destacar, as obras de dragagem do Porto 
de Aveiro2 e nos canais por forma a melhorar a 
navegabilidade, e a colocação de quebra-mares 
ao longo da costa (Silva et al., 2004). Os efeitos 
observados incluem alterações na velocidade 
da água e nas correntes, alterações nos padrões 
espaciais em termos de erosão e acumulação 
de sedimentos, e no aumento do prisma da 
maré (Picado et al., 2010). Já Andresen, Curado 
(2001) reconheciam que as obras de dragagem 
da barra contribuíram para as alterações no 
prisma da maré e identificavam que essas 
mesmas alterações já estavam previstas no 
estudo de impacte ambiental do “Projecto de 
Desassoreamento da Ria de Aveiro 1ª Fase”, 
elaborado em 1993.
As alterações no prisma da maré e no aumento 
da velocidade da água potenciaram a duração 
dos eventos de intrusão salina, nomeadamente 
durante as marés-vivas, colocando os 
ecossistemas do BVL sobre maior pressão 
(LAGOONS, 2013). Entre 1995 e 1999, um dique 
de proteção de marés (de betão) com 4km foi 
parcialmente construído na frente oeste do BVL 
por forma a reduzir o risco de intrusão salina e 
de inundações de origem costeira. 
Na região da Ria de Aveiro ocorrem, 
frequentemente, inundações fluviais de 
montante devido a fenómenos climáticos 
extremos (Lopes et al., 2013). Especificamente 
no BVL, em situações de precipitação excessiva, 
o caudal dos rios Vouga e Antuã aumenta ao 
ponto de a água galgar as margens e inundar 
os campos agrícolas (Figura 3). Nas situações 
em que se conjugam simultaneamente a 
precipitação intensa e os eventos marítimos 
extremos (e.g. marés vivas, tempestades), as 
inundações (de água doce ou de transição) 
afetam uma maior extensão (Alves et al., 
2013a; ADAPT-MED, 2015a). Em consequência 
das inundações ocorre frequentemente o 
colapso das margens levando à salinização 
dos terrenos agrícolas e à morte das sebes 
arbóreas da paisagem de ‘Bocage’- Figura 4 e 

2 - Entre 1988 e 1999 o canal de entrada na barra de 
Aveiro foi dragado por forma a assegurar a batimétrica 
de 10m. Desde então só existiram obras de dragagem 
por forma a manter esta profundidade (Jorge Rua, 
Comunicação Pessoal, 2014).
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iFigura 5. Outras consequências das inundações 
extremas incluem o colapso de infraestruturas 
como diques secundários, estradas, caminhos e 
pontes. 
A gestão diária da água no BVL é 
maioritariamente realizada pelos agricultores, 
que são responsáveis pela abertura e fecho 
de comportas manuais, na rede de valas e 
canais (apoiados também por comportas de 
maré) (ADAPT-MED, 2015a). Durante o verão 
são instalados diques temporários no rio 
Vouga com o objetivo de fazer subir o nível 
freático e, desta forma, permitir que a água flua 
naturalmente para a rede de valas. Estes diques 
têm igualmente como função diminuir o efeito 
da cunha salina e garantir o fornecimento 
de água para a indústria aí presente (ARH 
Centro, 2012). 

3.2. Cenários futuros para o BVL em consequência 
das alterações climáticas

Baseado no cenário de emissões A23, elaborado 

3 - A família de cenários A2 do IPCC descrevem um 
mundo muito heterogéneo, em que a população global 
aumenta continuamente e o crescimento económico 
regional é mais fragmentado e mais lento que as outras 
famílias de cenários (IPCC, 2014b).

pelo IPCC, Lopes et al. (2011) estimaram 
para o final do século, para a zona costeira 
portuguesa, um aumento do nível médio 
do mar de 0,42m que, devido à incerteza 
associada, poderá chegar a 0,64m. Isto significa 
que, de acordo com Lopes et al. (2011), a área 
inundável da Ria de Aveiro poderá aumentar 
dos atuais 88,6km2 para 107,5km2 e para 
118,6km2. Isto é, um aumento de 23% e 35% 
respetivamente, sendo a diferença média atual 
da área alagada entre maré vazia e a maré 
cheia é de 20%. É de salvaguardar que estes 
cenários de inundação, resultantes da subida 
do nível médio do mar, não têm em conta os 
processos biogeomorfológicos, como a taxa 
de sedimentação e a taxa de acreção dos 
ecossistemas de sapal, que poderão impedir 
a progressão das águas marinhas. No entanto, 
estas previsões evidenciam a suscetibilidade 
das zonas de baixa elevação, como o BVL, à 
intrusão salina superficial, comprometendo 
não só as atuais infraestruturas e atividades, 
como as áreas residenciais e os campos 
agrícolas (Lopes et al., 2013). A Figura 6 ilustra 
as simulações de inundação na Ria de Aveiro, 
com detalhe para a região do BVL, para o 
cenário de ano típico de em três períodos 
distintos (1981-2010, 2011-2040, 2071-2098), 

Figura 3. Inundações junto ao Esteiro de Salreu por galgamento das linhas de água, 
em janeiro de 2014.
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Figura 4. Colapso das margens do rio Vouga, em Cacia, em maio de 2014.

Figura 5. Exemplo do processo de degradação das sebes na paisagem do ‘Boc-
age’ entre o rio Velho e o rio Novo do Príncipe, por efeito da salinização do solo, em 

outubro de 2011.
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e para os cenários de cheia associada a baixos 
períodos de retorno (de cheia extrema e de 
tempestade marítima extrema) (LAGOONS, 
2014)4. É notória a vulnerabilidade do BVL face 
a inundações, nomeadamente em situações 
extremas, e o papel que o dique existente 
representa na contenção da água (LAGOONS, 
2014). A extensão da área inundada aumenta 
ao longo dos anos, em todos os cenários.
Em termos do ciclo hidrológico, Stefanova et al. 
(2014) estimam que, para a bacia hidrográfica 
do Vouga, em média a precipitação anual 
diminuirá 8% no período de 2041-2070 e 
16% no período de 2071-2098 (em relação 
ao período 1971-2010). Durante os meses de 
verão estima-se que a descarga total para a 

4 - O cenário de ano típico considera a maior maré viva, 
em cada período, em condições meteorológicas típicas. 
O cenário de cheia extrema ocorre no fim de um verão 
seco, considerando o caudal de cheia centenária (obtido 
através do ajuste de uma distribuição, em cada período 
de 30 anos, dos caudais dos 6 rios – ver LAGOONS 
(2014)), e a maior maré equacional em cada período de 
30 anos. O cenário de tempestade marítima extrema 
ocorre no inverno, considerando, simultaneamente, o 
caudal de cheia centenária, a elevação máxima do nível 
do mar, num período de retorno de 100 anos, a maior 
maré equacional e a maior amplitude de maré, de cada 
período de 30 anos.

Ria de Aveiro diminua 10 a 15% no período de 
2071-2098, o que afetará o abastecimento de 
água doce em áreas como o BVL, bem como os 
padrões de salinidade (Stefanova et al., 2014).

3.3. Possíveis impactes sobre os serviços de 
ecossistema

Considerando os cenários de alteração climática, 
nomeadamente no que se refere ao aumento da 
temperatura do ar e da água, às mudanças nos 
padrões da precipitação e na possibilidade do 
aumento da intrusão salina superficial, o ciclo 
hidrológico poderá ser afetado, bem como o 
equilíbrio entre a água doce e a salgada e, desta 
forma, também os serviços de ecossistema 
associados. Em concreto, a ocorrência de 
possíveis eventos de seca durante o verão, a 
redução da capacidade de recarga dos aquíferos 
e o aumento da evapotranspiração irão afetar o 
ciclo hidrológico do BVL e, consequentemente, 
os agroecossistemas e os ecossistemas de água 
doce. Adicionalmente, o aumento da intrusão 
salina superficial irá afetar principalmente os 
serviços associados ao ‘Bocage’’ e aos pauis 
pelo aumento das áreas sob a influência de 
água salgada, que correspondem a zonas 
húmidas costeiras e aos sapais sob a influência 
das marés e com salinidade superior a 0,5.

Figura 6. Cenários de inundação para o BVL (fonte: adaptado de LAGOONS, 2014).
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3.4. Instrumentos de Gestão Territorial

No planeamento de medidas de adaptação 
há que considerar que o BVL está inserido 
num território complexo, constituído por 
ecossistemas de transição e dulçaquícolas e, 
desta forma, é necessário haver articulação 
entre as diferentes instituições públicas, 
nomeadamente em termos de competências e 

Instrumento Âmbito Responsabilidade de aplicação

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego 
e Lis

Estratégico APA, I.P (ARHCentro)

Medidas

•	 Controlo de espécies invasoras em habitats selecionados nas massas de água de transição

•	 Melhoria da conetividade estuarina

•	 Cumprimento da diretiva sobre o Risco de Inundações

•	 Elaborar o Plano de Ordenamento do Estuário do Vouga

•	 Construção do dique de defesa do projeto Hidroagrícola do Baixo Vouga Lagunar

•	 Estudo da evolução e da dinâmica costeira e estuarina

•	 Definição de um plano quinquenal de dragagens para a barra e canais de navegação da ria de Aveiro e sua posterior fiscalização

Instrumento Âmbito Responsabilidade de aplicação

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-C) Estratégico e normativo 
(por aprovar)

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro; Câmaras Municipais

Medidas

•	 Incorporação nos IGT: A avaliação, monitorização e implementação, no quadro das alterações climáticas, a modelação topo-hidrográfica da orla 
costeira dos regimes fluviais associados a cheias rápidas e progressivas, para horizontes temporais abrangentes; uma visão preventiva na gestão 
da orla costeira tendo em conta a subida do nível médio das águas do mar e as alterações climáticas

•	 Implementação de programas e ações de sensibilização e preparação das populações e grupos específicos para as consequências das alterações 
climáticas e da subida do nível médio do mar

•	 Garantir a construção da barragem de Ribeiradio para regularização de caudais e utilização da água para fins múltiplos

•	 Promover o projeto de Valorização Agrícola do Baixo Vouga Lagunar numa ótica de manutenção do mosaico de biótopos atualmente existente 
fomentando a atividade agrícola através da manutenção da variedade de sistemas culturais praticados, da valorização das áreas de arrozal, 
vegetação palustre e “Bocage” promovendo a qualidade ecológica das águas

•	 Garantir a conclusão do dique de defesa dos Campos Agrícolas do Vouga

•	 Integração do Baixo Vouga Lagunar na Rede Nacional de Áreas Protegidas

•	 Equacionar a criação do Parque Natural da Ria de Aveiro no âmbito da elaboração do Plano de Ordenamento do Estuário da Ria de Aveiro

•	 Promover e apoiar a manutenção de arrozais em regime extensivo na ZPE da Ria de Aveiro, incluindo os arrozais de Salreu

•	 Avaliar devidamente os efeitos das dragagens em zonas húmidas sobre os valores naturais

•	 Privilegiar-se o reforço da prevenção e redução da perigosidade relacionada com: Dinâmica e erosão costeira; Cheias, inundações e galgamentos 
marinhos (incluindo roturas parciais ou totais de barragens)

•	 Promover a recuperação das “motas” tradicionais de proteção

•	 Avaliar devidamente os efeitos das dragagens sobre os valores naturais, nomeadamente sobre os valores existentes nas zonas mais interiores 
da Ria (ex: Baixo Vouga), condicionando a aprovação de dragagens em cotas que coloquem em risco, devido a alterações de hidrodinâmica nos 
canais, os valores naturais dessas zonas

dos níveis de gestão (Alves et al., 2011; Sousa 
et al., 2011; ADAPT-MED, 2015a). Na Tabela 2 
indicam-se as medidas de adaptação às AC e 
medidas de gestão dos recursos hídricos que, 
de modo integrado, poderão funcionar como 
medidas de adaptação às AC, que se encontram 
já previstas nos diferentes instrumentos de 
gestão de territorial (IGT) aos quais o BVL está 
sujeito.

Tabela 2. Medidas presentes nos instrumentos de gestão territorial nos quais o BVL se encontra abrangido  
(fontes: ARH Centro, 2012; CCDR, 2011; RCM n.º 115-A/2008).
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Instrumento Âmbito Responsabilidade de aplicação

Plano Setorial da Rede Natura 2000 Estratégico e normativo Instituto Nacional da Conservação da Natureza 
e das Florestas, I.P. (ICNF)

Medidas

•	 Manutenção e restauro das áreas húmidas e mosaico de habitats, na Ria de Aveiro, promovendo a coexistência de habitats de alimentação (vasas 
e salinas), habitats de nidificação e repouso (sapais) e corredores de migração

•	 No BVL, deverão ser cumpridas as exigências das boas práticas agrícolas, a monitorização da qualidade da água e a preservação das galerias 
ripícolas

•	 Outras medidas: Conservar sebes, bosquetes e arbustos; condicionar a construção de infraestruturas; regular o uso de açudes; manter/recuperar 
salinas; condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água; condicionar drenagem; recuperar zonas húmidas.

Instrumento Âmbito Responsabilidade de aplicação

Plano de Ordenamento do Estuário do Vouga (em preparação) APA, I.P (ARH Centro)

Medidas

(em elaboração)

Instrumento Âmbito Responsabilidade de aplicação

Planos Diretores Municipais Planeamento e 
desenvolvimento 
territorial.

Municípios, CCDR-C

Medidas

Aveiro: (sem medidas relevantes)

Albergaria-a-Velha: 

•	 Consideração do Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga

Estarreja: 

•	 Projeto de Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga

•	 Proteção e defesa da Zona Lagunar e revitalização de áreas naturais estruturantes degradadas

•	 Manutenção da estrutura do “Bocage”

•	 Recuperação das margens do Rio Antuã e de outras estruturas danificadas

Instrumento Âmbito Responsabilidade de aplicação

Unir@RIA – Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro Estratégico, orientações 
para o desenvolvimento 
estratégico regional

Comunidade Intermunicipal da Região de 
Aveiro (CIRA); Municípios

Medidas

•	 Intervenções nas infraestruturas de drenagem e de proteção contra o efeito das marés

Instrumento Âmbito Responsabilidade de aplicação

Programa Estratégico “POLIS Litoral - Ria de Aveiro” Intervenções de 
recuperação e 
reabilitação

Sociedade de Requalificação e Valorização da 
Ria de Aveiro S.A. – Parque-Expo, APA I.P., ICNF 
I.P., CIRA

Medidas

•	 Reforço das margens pela recuperação de diques motas com vista à prevenção de riscos

•	 Estudo da evolução e da dinâmica costeira e estuarina

•	 Estudo de caracterização da qualidade ecológica da ria

Tabela 2. Continuação.

3.4. Perceção dos atores-chave sobre o impacte das 
alterações climáticas no Baixo Vouga Lagunar

A seleção dos entrevistados foi direcionada para 
os atores-chave institucionais e pertencentes 
a organizações não-governamentais. Nesse 
sentido foram contactadas 21 entidades e 
realizadas 18 entrevistas. Ainda que seja um 
número limitado, as entrevistas abrangeram 

diferentes grupos de atores-chave permitindo 
retirar algumas ilações. Em termos gerais 
verificou-se que não existe uma tendência clara 
e diferenciada entre grupos de entrevistados 
no que se refere às suas perceções quanto 
aos problemas ambientais observados (e.g. 
intrusão salina superficial, inundações fluviais). 
A análise das entrevistas permitiu constatar 
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que, entre cerca de 50% dos entrevistados, 
as AC não constituem a maior preocupação 
no BVL, e 56% dos entrevistados apontam 
as atividades associadas ao Porto de Aveiro, 
nomeadamente a dragagem dos canais de 
navegação, como causas prováveis para 
os problemas ambientais observados (e.g. 
intrusão salina superficial). Estas perceções vão 
de encontro ao anteriormente mencionado 
por Picado et al. (2010), referindo que outros 
fatores, que não as AC, serão responsáveis pelos 
problemas ambientais observados. 
Em detalhe, um dos dezoito entrevistados 
mencionou que “as alterações climáticas são 
um problema global e, desta forma, devem 
ser resolvidas a uma escala global”; outro 
referiu que “os problemas atuais devem ser 
resolvidos antes de se considerarem as alterações 
climáticas” e outro ainda, que a incerteza 
associada ao fenómeno das AC, bem como 
a falta de consenso sobre as assunções e 
as atribuições referentes aos problemas 
ambientais sentidos, têm funcionado como 
entrave à concretização de certas medidas. 
Cerca de 50% dos entrevistados desvaloriza 
as AC, considerando que “não existem grandes 
consequências das alterações climáticas no BVL” 
ou que o impacte associado é bem menor do 
que as consequências das dragagens do Porto 
de Aveiro. Existem contudo dúvidas, incertezas 
e desconhecimento sobre as AC e seus 
impactes. Neste contexto foi ainda referido que 
os agricultores e os produtores de gado locais 
não estarão sensibilizados para as AC (39%), 
havendo outras questões mais prementes
As preocupações dos entrevistados encontram-
se, fundamentalmente, direcionadas para o 
impacto causado pela intrusão salina superficial, 
proveniente da Ria de Aveiro (78%); o colapso 
das margens (72%); as inundações extremas 
fluviais, de montante (72%); o aumento do 
processo de erosão (44%); as alterações no 
prisma da maré (39%); as tempestades (33%);e 
o acentuado recuo da linha de costa (22%). 
Verões mais frescos e chuvosos e eventos de 
precipitação mais intensos e frequentes foram 
apontados como indícios das AC. No entanto 
foi referido que “sempre choveu muito nesta 
região, por isso pode não se dever às AC”. No que 
respeita às possíveis consequências das AC 

mencionaram-se as alterações na paisagem 
(61%), as perdas de habitat e consequente 
perda de biodiversidade (50%), a redução da 
produtividade agrícola e do rendimento (50%), 
o abandono agrícola (44%), e ameaças às 
habitações (11%).
Foram apontadas como possíveis razões para 
explicar a inação face aos problemas identificados 
a gestão, nem sempre adequada, da Ria de 
Aveiro (78%), os conflitos entre entidades (50%) 
e a falta de apoio aos agricultores para lidarem 
com inundações fluviais e/ou com a intrusão 
salina superficial (proveniente da Ria de Aveiro) 
(33%). As sucessivas alterações nas estruturas 
institucionais e a “falta de comunicação entre 
entidades” foram também referidas como 
constituindo um entrave à adoção de medidas 
estruturantes e de longo prazo (39%), visando 
a gestão integrada do território. As medidas 
de mitigação sobre os impactes atuais foram 
identificadas como tendo sido reativas (50%), 
entre elas, as intervenções de reparação dos 
rombos nas margens e outras iniciativas 
isoladas, como a instalação de comportas de 
maré e a reparação de pequenos diques.
Alguns dos entrevistados referiram que ”não 
existem ainda medidas concretas para integrar 
as alterações climáticas nas políticas atuais” 
ou para evitar os impactes da intrusão salina 
superficial. Na sua maioria, os entrevistados 
reconhecem (67%) que a conclusão do dique 
de defesa de marés seria uma medida exemplar 
para responder aos problemas atuais e futuros, 
ainda que o seu dimensionamento devesse ser 
adaptado para lidar com alguns dos efeitos das 
AC (e.g. subida do nível do mar). 
Outros projetos e medidas foram referidos 
pelos entrevistados, como oportunidades de 
concretização de medidas de adaptação das 
AC nas políticas atuais. São eles: o Programa 
Operacional Regional “MAIS CENTRO”, no 
âmbito do novo Quadro de Referência 
Estratégico Nacional aplicado aos riscos e à 
valorização territorial (33%); a continuidade do 
programa “Polis Litoral - Ria de Aveiro” (28%); o 
projeto BioRia (17%); a conclusão do Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira (POOC) (11%); a 
redução da emissão de licenças de caça (6%); e 
a aprovação do PROT-C (6%).
No que se refere ao horizonte 2050, os 
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ientrevistados manifestaram bastante 
expectativa na elaboração de estudos claros 
e fidedignos sobre as AC (56%) e sobre o 
melhoramento das estruturas de proteção face 
ao avanço da água e na gestão dos recursos 
hídricos (50%). As medidas propostas nas 
entrevistas incluem a elaboração de planos de 
gestão da zona costeira (89%); a construção 
de novos diques tendo em conta a margem 
de segurança e a substituição dos materiais 
das comportas de maré (17%); e o reforço das 
dunas (6%). Estas medidas vão ao encontro das 
medidas propostas por Alves et al. (2013b). 
Também o melhoramento da relação entre 
os diversos atores (entidades reguladoras, 
administração, agricultores, e indústria) foi 
apontado como um aspeto essencial para uma 
abordagem integrada sobre os problemas 
sentidos, tal como já tinha sido reconhecido por 
Fidélis, Roebeling (2014), assim como “apoiar 
financeiramente os agricultores ativos, quer no 
âmbito do investimento nas suas explorações 
agrícolas, quer num apoio complementar ao 
rendimento da atividade pelo serviço que prestam 
à sociedade em preservarem o ambiente no 
território”. Por fim foi realçado que “deve haver 
uma visão integrada relativamente às alterações 
climáticas, não a nível do município mas mais 
abrangente” por forma a integrar as AC e as 
de medidas de adaptação na elaboração de 
políticas.

CONCLUSÕES
A subida do nível médio do mar e o aumento 
da frequência dos eventos climáticos extremos 
têm sido associados às AC. No entanto, 
através da análise da literatura disponível e 
das perceções observadas dos atores-chave 
apurou-se que, no caso do BVL, as alterações 
do prisma e da amplitude da maré estão mais 
associadas às obras de dragagem junto ao 
porto de Aveiro. Ainda assim, estima-se que 
o aumento do nível médio do mar na costa 
portuguesa no fim do século se situe entre 
0,42m e 0,64m, o que para a Ria de Aveiro 
poderá significar que a área inundada aumente 
entre 23% a 35%, amplificando o potencial de 
intrusão salina superficial e comprometendo as 
atuais infraestruturas e atividades (no entanto 
importa referir que este modelo não têm em 

conta os processos biogeomorfológicos de 
resposta por parte dos ecossistemas da laguna).
Ainda que com base num número limitado 
de entrevistas verificou-se que as perceções 
dos atores chave são concordantes com as 
conclusões dos estudos e de projetos que têm 
abrangido o BVL e que foram alvo de análise 
no presente estudo. Efetivamente, as AC não 
são de momento a maior preocupação de 
momento: os atores-chave consideram que 
outros problemas, concretamente a intrusão 
salina superficial, os rombos nas margens, 
as inundações fluviais de montante, as 
tempestades e as alterações no prisma da maré, 
devem ser tratados de forma prioritária. 
Na perspetiva dos dezoito entrevistados não 
existem ainda medidas concretas para integrar 
as AC nas políticas de gestão atuais consideram, 
também, que a gestão da água na Ria de 
Aveiro não tem sido adequada para lidar com a 
intrusão salina superficial e com as inundações 
fluviais. No entanto foram destacadas medidas 
existentes cuja continuidade irá contribuir 
para uma melhor gestão da água no BVL. São 
exemplos dessas medidas: o Projeto Agrícola do 
Baixo Vouga, o Projeto BioRia, a conclusão do 
POOC, a aprovação do PROT-C e a continuidade 
do programa “Polis Litoral - Ria de Aveiro”. Foi 
ainda sugerido que algumas destas medidas 
poderão ser ajustadas no sentido de favorecer a 
adaptação do BVL aos possíveis efeitos das AC.
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RESUMO: O artigo faz uma apresentação breve do sistema de supervisão e controlo (SCADA) desenvolvido para as 
redes primária e secundária de canais do Aproveitamento Hidroagrícola de Idanha-a-Nova, já instalado e calibrado, 
dando uma atenção muito especial ao desenvolvimento e calibração dos controladores de caudal para comportas 
associadas ou não a soleiras descarregadores.

Os controladores de caudal desenvolvidos para o SCADA permitem o cálculo do caudal para todas as situações 
de funcionamento das comportas, garantindo a continuidade das soluções nas passagens do escoamento tipo 
descarregador para tipo comporta e da situação de ressalto livre para ressalto parcial ou totalmente afogado, em 
ambos os sentidos. O coeficiente teórico de vazão usado para iniciar o algoritmo de vazão geral foi ajustado no campo 
com recurso a estimativas de caudal realizadas com dois tipos de caudalímetros e para duas aberturas diferentes de 
cada comporta e/ou dois regimes permanentes para cada uma das instalações.

Foram usados dois tipos de caudalímetros, ambos transdutores acústicos baseados no efeito de Doppler, um fixo no 
rasto dos canais e o outro portátil e montado numa plataforma flutuante. O artigo faz também uma apresentação 
breve dos caudalímetros usados, apresenta os resultados das medições de caudal efetuadas e ainda os valores 
corrigidos para os coeficientes de vazão.

Palavras-chave: canais de rega; tecnologia SCADA; equações de vazão; controladores de caudal; caudalímetros de 
efeito Doppler

ABSTRACT: The paper makes a brief presentation of the supervisory control and data acquisition system (SCADA) developed 
for the main and secondary canals network of the Idanha-a-Nova Irrigation District, already installed and tuned, giving a 
special attention to the development and field tuning of the flow controllers for the gates associated or not to weirs.

The flow controllers developed for the SCADA allow the flow computation for all the operational conditions of the gates, 
ensuring the solution continuity in the passages of the flow from gate to weir type and/or from free to partial or total 
submerged flow in one way or another. The theoretical discharge coefficient used to start the general flow algorithm was 
been adjusted in the field using flow computations made with two types of flowmeters and for two different openings for 
each gate and/or two different steady flows for each gate installation.   Were used two types of flowmeters, both acoustic 
transducers based on the principle called the Doppler shift, one fixed on the canals bottom and the other mounted on 
a small moving floating platform. The paper also makes a brief presentation of the used flowmeters, presents the flow 
measurement results and also the corrected values for the discharge coefficients.

Keywords: irrigation canals; SCADA  technology; flow equations; flow controllers; acoustic Doppler velocity meters
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1. INTRODUÇÃO  
Praticamente todos os canais dos 
Aproveitamentos Hidroagrícolas Nacionais estão 
equipados com o controlo local por montante, 
em que o controlador é uma ou mais comportas 
AMP ou descarregadores do tipo bico de pato 
(Rijo, 2010; Rijo et al., 2016).
A variável controlada no controlo local por 
montante é a altura de água a jusante de 
cada trecho de canal ou imediatamente a 
montante de cada controlador (comporta ou 
descarregador). Quando há variação de caudal 
em circulação e no caso de o controlador ser 
uma comporta, esta ajusta a sua abertura para 
repor a variável controlada no seu valor de 
referência. O valor de referência é, por norma, 
a altura de água em regime uniforme para o 
caudal de dimensionamento do trecho de canal 
a montante da comporta, com um acréscimo 
para fazer face à perda de carga exigida pela 
comporta (por regra, sempre muito pequena). 
O controlo local por montante visa apenas o 
controlo de alturas de água no interior dos canais. 
Não permite o controlo de caudais. Por isso, este 
tipo de controlo exige a ação complementar de 
um controlo de caudais, sempre manual, em 
todas as admissões aos canais. 
Atendendo à dinâmica hidráulica de cada trecho 
de canal (Rijo et al. 2016), o controlo local por 
montante adequa-se bem às variações de caudal 
a montante (admissão ao trecho) e responde 
de forma bastante ineficiente às variações de 
caudal a jusante (seção de jusante do trecho ou 
nas tomadas de água). 
Os ajustamentos (manuais) de caudal nas 
admissões respondem de modo muito 
ineficiente às variações de caudal nas tomadas 
de água, mesmo quando estas são conhecidas 
com antecipação suficiente. É impossível 
definir um hidrograma de caudais à cabeça 
de um canal que satisfaça a distribuição de 
água em todas as tomadas de água de forma 
otimizada. Quando as variações de caudal 
nas tomadas são imprevisíveis e até de sinais 
contrários, a ineficiência do sistema aumenta 
extraordinariamente, dando origem a grandes 
perdas ou falta de água, sobretudo nas zonas de 
jusante dos canais (Rijo, 2010).
Os sistemas SCADA (acrónimo inglês que significa 
Supervisory Control And Data Acquisition) 
permitem a monitorização e telecomando de 

órgãos hidráulicos em tempo real. Por isso, 
têm vindo a ser usados, cada vez mais, mesmo 
a nível nacional, para melhorar a gestão dos 
canais com controlo por montante (Rijo et al., 
2016). O controlo de caudais nas admissões aos 
canais passa a ser realizado por telecomando 
em tempo real e a monitorização do estado 
hidráulico passa também a ser possível em 
tempo real, ganhando-se tempo, permitindo a 
gestão quantificada (na gestão tradicional, na 
maioria das vezes, nem sequer é possível calcular 
os caudais admitidos) e reduzindo as perdas de 
água associadas ao controlo.
Rijo et al. (2016) faz a apresentação geral do 
SCADA desenvolvido e implementado para a 
modernização das redes primária e secundária 
de rega do Aproveitamento Hidroagrícola de 
Idanha-a-Nova (AHIN). 
O presente artigo faz a apresentação dos 
controladores de caudal para as comportas 
integrados nesse SCADA, do algoritmo geral 
para cálculo da vazão nessas comportas e da sua 
calibração de campo. Apresenta ainda a avaliação 
de campo dos caudalímetros instalados para 
a supervisão de caudais em tempo real pelo 
SCADA. 

2. BREVE APRESENTAÇÃO DO SCADA DO AHIN
O SCADA dos canais primários e secundários 
do AHIN foi instalado e calibrado durante o ano 
de 2014. A fase última de calibração decorreu 
no final da campanha de rega desse ano.
Os canais primários e secundários do AHIN são 
apresentados e caracterizados em Rijo et al. 
(2016).
O SCADA é, basicamente, constituído pelos 
seguintes elementos:

• Centro de comando e supervisão – para 
o comando e a supervisão dos órgãos 
hidráulicos principais e a supervisão das 
alturas de água nas secções escolhidas; 

• Unidades Locais (Estações de Campo) 
– para a recolha de informação local 
e o comando dos órgãos hidráulicos, 
obedecendo às ordens do centro de 
comando e supervisão ou trabalhando 
de modo independente; 

• Sistema de comunicações – para a troca 
de dados e de informação entre o centro 
de comando e supervisão e as unidades 
locais.
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iO centro de comando e supervisão está 
instalado na sede da ARBI-Associação de 
Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova, 
que tem a responsabilidade da gestão do AHIN. 
A Figura 1 e a Tabela 1 apresentam a localização 
e tipologia das 16 estações de campo projetadas 
e instaladas.
As unidades de campo do SCADA são de dois 
tipos:

• ULcm - Unidade local com controlo 
(comando ou atuação) e monitorização 
(supervisão ou telemetria); possui 
equipamento para telecomando, função 
de data logging e posterior envio dos 
dados guardados para o centro de 
comando e supervisão e pode reunir as 
funções que seguem:

 ¾ monitorização de alturas de água – a 
montante (h1) ou a jusante (h2) de um 
órgão ou estrutura hidráulica (limpa 
grelhas, comporta, descarregador 
frontal ou lateral);

 ¾ monitorização de aberturas de 
comportas (a);

 ¾ monitorização de caudais para o sistema 
de drenagem através de descarregador 
(Q1) e/ou com recurso a caudalímetro (Q2);

 ¾ controlo de caudais (Q) – de admissão a 
distribuidor, a reservatório ou de saída 
através de comporta.

• ULm - Unidade local de monitorização 
(supervisão ou telemetria); não possui 
equipamento para telecomando, tendo 
apenas a função de data logging e posterior 
envio dos dados guardados para o centro de 
comando e supervisão, com uma ou mais 
das funções que seguem:

 ¾ monitorização de alturas de água – a 
montante (h1) ou a jusante (h2) de uma 
máquina, órgão ou estrutura hidráulica 
(limpa grelhas, comporta, descarregador 
frontal ou lateral); 

 ¾ monitorização de aberturas de comportas 
(a);

 ¾ monitorização de caudais para o sistema 
de drenagem através de descarregador 
(Q1) e/ ou com recurso a caudalímetro (Q2).

Figura 1. Estações de campo do SCADA das redes primária e secundária do AHIN (Rijo et al., 2016).
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Estação Localização 
da estação

Tipo 
estação

Nº
comportas

Ressalto
hidráulico

Monitorização Descarregadores Sensores 
caudal

Controladores Energia

Canal Condutor Geral

CCG Admis.  CCG ULm --- --- (3*) --- --- --- Rede

D1 Admis. 
Distribuidor 
1

ULcm 1 Livre/
subm.

h1,h2,a --- --- D, P, Q Painel 
solar

RA-EE 
Aravil

EE Aravil ULcm 1(*) Livre/
subm.

h1,h2,a,Q1,Q2 2 1 D, P, Q(5*) Rede

D12 Admis. 
Distribuidor 
12

ULcm 2 Livre/
subm.

h1 h2,a --- --- D, P, Q Rede

EE 
Ladoeiro

EE Ladoeiro ULm --- --- h1,h2,Q1,Q2 2 1 --- Rede

D17 
Terminal

Admis. 
Distribuidor 
17

ULcm 1 Livre h1,a,Q1 2 --- D, P, Q Painel 
solar

Canal Condutor Geral 
continuação

R18 Reservatório 
18 

ULcm 2(*)+1(*)
(**)

Livre/
subm.

h1,h2,a,Q1,Q2 1 1+1(4*) D, P, Q Rede

D18 
Terminal

Termin. 
Distribuidor 
18

ULcm 1 Livre/
subm. 

h1,h2,a 1 --- D, P, Q Painel 
solar

D19 Distribuidor 
19

ULcm 1 Livre/
subm.

h1,h2,a,Q2 --- 1 D, P, Q Rede

D21 Distribuidor 
21

ULm --- --- h1, Q2 --- 1 --- Painel 
solar

R21 Reservatório 
21

ULcm 1(*)(**) --- h1,a,Q1 1 --- D, P, Q Rede

Canal Condutor Geral 
do Aravil

CD Admis. 
Canal 
Direito

ULcm 2 Livre/
subm.

h1,h2,a --- --- D, P, Q Rede

SM Sifão 
Mascarenha

ULm --- --- h1,Q1,Q2 1 1 --- Painel 
solar

RA1 Reservatório 
1 do Aravil

ULcm 3(*)+1(*)
(**)

Livre/
subm.

h1,h2,a,Q2 1 --- D, P, Q Rede

ST1 Admissão 
Sifão Toula

ULcm 1 Livre h1,a,Q1 1 --- D, P, Q Painel 
solar

ST2 Saída Sifão 
Toula

ULcm 1+1 Livre/
subm.

h1,h2,a --- --- D, P, Q Painel 
solar

 
(∗)     Já instalada
(∗∗)  Comporta mural da tomada de água; escoamento em pressão
(3*)    Leitura de sinais de SCADA já existente.
(4∗)    Medidor de caudal eletromagnético na conduta da tomada de água
(5∗)    Com possibilidade de inversão do caudal

Tabela 1. Caracterização sumária das estações de campo do SCADA do AHIN (Rijo et al., 2016).
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i3. CONTROLADOR DIGITAL DE CAUDAIS DO 
SCADA PARA COMPORTAS 
A Tabela 1 apresenta o controlador direto para 
uma ou mais comportas (D, Tabela 1), que 
consiste na capacidade de um utilizador – 
através de uma HMI – acionar um botão para 
a abrir, fechar ou parar numa determinada 
posição. Estas ações de comando podem ser 
arbitrárias (decisão do operador humano) ou 
resultar de um controlador automático. 
A mesma tabela apresenta ainda o controlador 
de posição para uma ou mais comportas, que 
permite ajustar a posição da(s) comporta(s) e 
que consiste na capacidade de envio de uma 
ordem de comando (Abrir/Fechar/Stop) a 
transmitir ao controlador direto (P, Tabela 1). 
As saídas do controlador de posição vão ser as 
entradas do controlador direto.
A Tabela 1 apresenta também o controlador de 
caudal para uma ou mais comportas (Q, Tabela 
1). Associado ao algoritmo de caudal, existe um 
controlador direto responsável pelo envio da 
ordem de comando para o atuador elétrico da 
comporta. 
A Figura 2 apresenta o controlador de caudal 
para duas comportas. O controlador recebe a 
referência ou ordem de caudal Qr , caudal total 
para as duas comportas. Tendo em conta as 
alturas de águas a montante e a jusante das 
comportas, h1 e h2, e as aberturas das mesmas, 
a1med e a2med , o controlador calcula o caudal 
Q, caudal atual ou que está a passar naquela 
situação nas duas comportas. 
O cálculo do desvio (eQ) entre o caudal atual (Q , 
dado pela equação de vazão da comporta) e o 
novo caudal (Qr ) pode originar três situações 
distintas:

• Se eQ > ΔQ (erro positivo: necessidade 
de aumentar o caudal) - Abre comportas 
(as duas em simultâneo na situação 
normal, ou, havendo avaria numa delas, 
a outra deverá compensar a diferença de 
abertura desta);

• Se eQ < ΔQ (erro negativo: necessidade de 
diminuir o caudal) - Fecha comportas;

• Se eQ = 0 (erro nulo: necessidade de 
manter o caudal) - Imobiliza comportas.

A saída do controlador de caudal – a1r e a2r – 
representa as ordens de abrir/fechar comportas 
transmitidas ao controlador direto.

Cálculo do caudal Q no controlador de 
caudal– As estruturas de controlo de caudais 
nas admissões aos canais podem funcionar 
como descarregadores (comportas acima 
da superfície livre) ou como comportas 
associadas a soleiras e, para cada situação, 
haver ainda situações de escoamento livre 
(ressalto hidráulico livre a jusante), escoamento 
parcialmente submerso e escoamento 
totalmente submerso (ressalto hidráulico a 
jusante com submersão parcial ou total). 
As equações de vazão a usar para cada estrutura 
e cada situação de escoamento são bem 
conhecidas. Porém, na passagem de uma para 
outra equação, raramente existe  continuidade 
numérica nas respetivas soluções, o que 
dificulta a definição de algoritmos gerais de 
vazão para programação dos autómatos. 
O algoritmo geral de cálculo de Q usado nos 
autómatos garante a continuidade das soluções 
para todo o domínio de funcionamento 
das estruturas, não havendo lugar a 
descontinuidades numéricas na passagem de, 
por exemplo, descarregador para comporta ou 
de escoamento livre para submerso num ou 
noutro sentido. As equações usadas garantem 
os mesmos valores na região de fronteira (Rijo 
et al., 2007).
O algoritmo geral foi definido por Baume et al. 
(2000).
Considere-se o esquema geral da Figura 3, que 
representa uma comporta associada a uma 

soleira baixa ( 1p →0 e 2p →0), e considere-se 
a equação geral de vazão do descarregador 
controlado por comporta (Figura 3).

Figura 2. Controlador de caudal para duas comportas 
(Rijo, 2010).
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em que l é o comprimento do descarregador 
(ou largura da comporta), g é a aceleração da 

gravidade e em que µFa kk =  e 11µFb kk = , 
sendo kF e kF1 coeficientes de redução e  μ  e 
μ1  coeficientes de vazão para a situação de 
escoamento livre. O escoamento é do tipo:

• descarregador, quando 1hw ≥  e 0=bk ;

• comporta, quando 1hw 〈 .

O algoritmo geral de vazão, correspondente à 
equação (1), usado diretamente na programação 
dos controladores de caudal nos autómatos 
apresenta-se na Figura 4 (na figura, a variável 
a representa a altura de abertura da comporta, 
também representada no texto por w).

4. CALIBRAÇÃO DAS EQUAÇÕES DE VAZÃO DAS 
COMPORTAS

4.1. Metodologia de campo usada

A metodologia seguida no campo para 
calibração e ajustamento do algoritmo geral 

de vazão programado em cada autómato foi a 
seguinte:

• verificar se as diferentes escalas 
limnimétricas instaladas para calibração 
dos sensores de nível estavam ou não 
referidas à crista das soleiras associadas 
às comportas ou ao rasto do canal, nas 
situações em que não havia soleira;

• ajustar os sensores de nível (alturas de 
água) tendo em conta as referências do 
ponto anterior;

• conferir a largura útil das comportas;

• conferir os fins de curso das comportas;

• fazer estimativa de caudais com um 
caudalímetro portátil do tipo Survey 
River Sontek  S5 (SRS5) (SonTek 2010) em 
regime permanente para duas situações 
de funcionamento diferentes (aberturas 
de comporta diferentes) e/ou regimes de 
escoamento permanentes diferentes em 
cada instalação;

• registar os valores do autómato – alturas 
de água, posição (ões) de comporta(s) 
e caudal – correspondentes a cada 
medição com o caudalímetro SRS5, 

Figura 3. Comporta associada a soleira baixa (Rijo et al., 2007).

Q l g k h k h wa b= − −( )



2

1

3 2
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3 2/ / (1)



Supervisão e controlo de um sistema de canais de rega. Parte II – Calibração hidráulica

 Recursos Hídricos | 71

ct
&

i

Figura 4. Cálculo do caudal em soleiras baixas controladas ou não por comportas (Rijo, 2010). 
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de modo a avaliar a programação do 
autómato e, eventualmente, ajustar 
o coeficiente teórico do algoritmo de 
vazão programado; quando possível 
e necessário, as estimativas de caudal 
foram também realizadas recorrendo à 
informação de caudalímetros fixos do tipo 
Sontek IQ (SIQ) (SonTek 2012) instalados 
nas proximidades.

4.2. Caudalímetros usados

Caudalímetros fixos

Os caudalímetros instalados são equipamentos 
do tipo vulgarmente conhecido por ADVM 
(Acoustic Doppler Velocity Meters) que, 
recorrendo ao efeito de Doppler para medir 
a velocidade da corrente, possibilitam a 
determinação da vazão através do método 
secção – velocidade.
Instalado no rasto do canal, o caudalímetro 
SIQ determina a profundidade e a velocidade 
média na secção transversal, recorrendo à 
emissão de cinco feixes acústicos. Um sensor 
de pressão e um feixe acústico vertical são 
usados   em conjunto para determinar o nível 
de água (altura de água), enquanto os outros 
quatro sensores acústicos (transdutores) são 
alocados à medição da velocidade da água 
por efeito Doppler. Dois destes transdutores 

emitem feixes inclinados segundo a direção do 
escoamento e servem para o apuramento da 
velocidade média da secção líquida transversal 
que é constantemente corrigida dos fluxos 
horizontais monitorizados pelos outros dois 
transdutores, orientados para cada uma das 
margens do canal. 
A Figura 5 apresenta a instalação tipo do SIQ 
em canais.
O caudal é determinado usando uma 
combinação de dados do nível de água, que 
são convertidos em área de secção transversal 
liquida através da relação A = f(h) que resulta da 
parametrização prévia da geometria do canal. 
A área da secção transversal é multiplicada pela 
velocidade média para determinar a vazão.
As características operacionais principais do 
SIQ são apresentadas na Tabela 2.
A Tabela 1 assinala as estações de campo do 
SCADA munidas de sensores de caudal ou 
caudalímetros SIQ. A monitorização de caudal 
correspondente é assinalada na mesma tabela 
pela variável Q2. 

Caudalímetro móvel

A avaliação das medições dos caudalímetros 
fixos SIQ foi realizada recorrendo a um 
equipamento ADCP (Acoustic Doppler Current 
Profile) da marca Sontek RiverSurveyor S5 

Figura 5. Sontek IQ e instalação tipo em canal (Sontek, 2012).
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(SRS5). Tal como o SIQ, o SRS5 utiliza o efeito 
de Doppler para determinar a velocidade da 
corrente como meio para calcular o caudal na 
secção líquida transversal. 
Basicamente, o sistema é constituídos por: 
uma cabeça sensora (Figura 6) que agrega um 
sistema de cinco feixes (transdutores acústicos) 
distribuídos em duas frequências diferentes 
- quatro deles de medição de velocidade de 
3,0MHz e o quinto de 1,0MHz que funciona 
como um ecobatímetro fornecendo os dados 
de profundidade; um sistema interno de 
processamento dos dados, responsável pelos 
cálculos numéricos; uma deck box com baterias 

para alimentação que serve de interface entre 
o processador e um microcomputador através 
de uma ligação por cabo ou remotamente via 
rádio (Bluetooth). 

Número Velocidade (m/s) Profundidade (m) Pressão (m)

 células Gama Resolução Precisão Gama Resolução Precisão Gama Resolução Precisão

1…

100
0 ... 5 0,0001 ±0,005 0,05... 

1,50 0,001 0,003 0 - 30 0,01 0,03 

Tabela 2. Principais caraterísticas operacionais do caudalímetro SIQ (SonTek, 2012).

Figura 6. Cabeça sensora do caudalímetro SRS5 
(Sontek, 2010). 

Figura 7. Medições do caudal com o SRS5 no Distribuidor D18 a montante da estação R18.
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No processo de medição, o equipamento 
é colocado numa prancha flutuante 
específica (hidroboard) que o(s) operador(es) 
faz(em) deslocar vezes sucessivas entre 
margens (Figura 7). A secção transversal é 
automaticamente dividida em células de 
dimensões ∆z (profundidade) e ∆L (largura) 
em função da velocidade de deslocamento da 
prancha, até um máximo de 128 células por 
secção. A medida da velocidade efetuada pelo 
ADCP é uma média sobre cada elemento de 
área definido por ∆z e ∆L e o caudal é calculado 
para cada uma das células per si e integrado ao 
logo da secção transversal.
O microcomputador, através do software 
proprietário RiverSurveyor, permite informar 
o sistema das parametrizações prévias à 
medição, nomeadamente, a profundidade 
dos transdutores, a declinação magnética, a 
distância à margem e a margem de início da 
determinação (direita ou esquerda). Durante 
a medição, o RiverSurveyor recolhe os 
dados, exibe-os em tempo real e armazena-
os em arquivos específicos permitindo um 
processamento e análise posterior à medição. 
Entre as principais funções do programa estão: 
a recolha dos dados da velocidade da corrente, 
cálculo da área da secção medida, cálculo do 
caudal total, a exibição dos perfis batimétrico 
e de velocidades da secção, a exibição da 
velocidade e direção da prancha do ADCP e 
apresentação de indicadores estatísticos da 
qualidade dos dados no momento em que são 
colhidos.
As características operacionais principais do 
SRS5 são apresentadas na Tabela 3.
A diferença principal entres os dois 
equipamentos é que o SIQ faz a estimativa da 
velocidade usando apenas um perfil vertical do 
escoamento (nesse perfil faz até 100 estimativas 
pontuais da velocidade) e o SRS5 faz essa 
estimativa em até 128 células em toda a secção 

líquida, “varridas” à medida que o equipamento 
se  desloca de uma para a outra margem. Por 
isso, o rigor obtido na estimativa da velocidade 
média do escoamento para toda a secção 
transversal líquida com o SRS5 é muito superior 
ao obtido pelo SIQ. O SRS5 é, habitualmente, 
usado para calibrar a equação que fornece a 
velocidade média do escoamento na secção 
transversal no caudalímetro SIQ, o chamado 
índice de velocidade (SonTek, 2012).
O índice de velocidade permite estimativas 
da velocidade média do escoamento para 
toda a secção transversal  com precisões 
elevadas, situadas no intervalo ±2% (ITRC, 
2004). Os fabricantes indicam precisões  de até 
±0,5% para o SIQ (Tabela 2) e de ±0,2% para 
o SRS5, mas enquanto aquela diz respeito à 
velocidade média ao longo do perfil vertical do 
escoamento considerado, a última é definida 
para a velocidade média do escoamento em 
toda a secção transversal líquida.  Considerando 
apenas esta última velocidade, pode dizer-se, 
grosso modo, que o SRS5 terá uma precisão dez 
vezes superior à do SIQ.

4.3. Verificação da calibração dos caudalímetros SIQ

Os caudalímetros SIQ instalados no AHIN 
foram parametrizados para estimarem o caudal 
através do algoritmo de cálculo fornecido pelo 
fabricante do equipamento. Este algoritmo 
baseia-se em equações teóricas de velocidade 
e caudal fortemente consolidadas em centenas 
de medições de campo para diferentes secções 
transversais e gama de velocidades (SonTek, 
2012).
Na verificação da calibração dos SIQ foi usada 
como metodologia a comparação direta do 
caudal estimado pelo SIQ com o caudal obtido 
através do caudalímetro móvel SRS5.
A Tabela 4 faz a comparação dos caudais 
estimados pelo SIQ e pelo SRS5 em cinco 
estações de campo do SCADA. Os valores médios 

Nº Máximo Velocidade (m/s) Profundidade (m) Temperatura (ºC)

de células Gama Resolução Precisão Gama Resolução Precisão gama resolução Precisão

128 0 ... 20 0,001 ±0,002 0,02... 15 0,001 0,001 5….45 0,01 0,1

Tabela 3. Principais caraterísticas operacionais do caudalímetro SRS5 (SonTek, 2010).



Supervisão e controlo de um sistema de canais de rega. Parte II – Calibração hidráulica

 Recursos Hídricos | 75

ct
&

ido SIQ traduzem a média dos valores de caudais 
registados em contínuo pelo caudalímetro 
fixo durante o período de realização das 
determinações com o caudalímetro móvel. Os 
valores médios do SRS5 correspondem à média 
das medições de caudal consideradas efetivas 
depois de expurgadas as determinações que 
diferiram mais de 5% da média das medições 
efetuadas em cada secção (assumiu-se que o 
nível de confiança de 95 % estabelece o limite 
para as incertezas numa medição de caudal 
com o SRS5).
Os resultados obtidos permitem concluir 
que as medições de caudal de um e de outro 
equipamento são relativamente consistentes – 
a dispersão dos respetivos resultados em torno 
da média, dada pelo desvio padrão (D.P., Tabela 
4), para cada equipamento é relativamente 
baixa em todas as medições. As medições do 
SRS5 apresentam um valor médio superior 
em três secções e um valor médio inferior nas 
outras duas, com diferenças de, respetivamente, 

+10%, +2%, +1,5%, -2% e -10% em relação às 
medições do SIQ. 
A Figura 8 faz a comparação dos valores de 
caudal obtidos pelo SIQ e pelo SRS5 para as 
cinco estações. Na figura, é visível que uma 
das estações (RA-Aravil) apresenta  diferenças 
de caudal mais significativas, podendo, 
eventualmente, tal facto  ser explicado por 
os sensores do SIQ estarem sujos devido a 
sedimentos.
Atendendo às condições de campo, foi 
adotado como critério que diferenças até 10% 
entre as medições dos dois equipamentos são 
aceitáveis e, por isso, que a parametrização do 
SIQ com base na equação de calibração teórica 
fornecida pelos fabricantes parece garantir 
rigor suficiente ao cálculo do caudal. Nas 
situações de campo, os valores obtidos pelo 
SIQ são muito influenciados pelo estado de 
limpeza das águas e das cabeças dos sensores, 
o que não se pode ignorar. 

Estação Campo
SIQ   SRS5

Média (m3/s) D.P. (m3/s) Nº Leituras Média (m3/s) D.P. (m3/s) Nº Leituras

RA-Aravil PS 1.016 0.068 52 1.120 0.020 6

Ladoeiro PS 0.858 0.036 22 0.839 0.016 6

R18 0.419 0.011 64 0.428 0.010 5

D19 0.773 0.016 22 0.784 0.013 9

SM 0.137 0.008 22 0.123 0.003 5

Tabela 4. Caudais estimados pelos caudalímetros SIQ e SRS5.

Figura 8. Comparação de caudais obtidos pelos SIQ e SRS5, para as cinco 
estações de campo.
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4.4. Definição dos coeficientes de vazão das comportas
Os resultados das calibrações de campo 
apresentam-se na Tabela 5. A tabela apresenta 
os caudais lidos nos diferentes autómatos 
considerando o valor teórico de 0,60 para o 
coeficiente de vazão CG (Figura 4). Os valores 
destes caudais foram confrontados com os 
valores correspondentes obtidos usando 
diretamente o algoritmo da Figura 4, de modo 
a averiguar da qualidade da programação de 
cada autómato. Quando não havia diferença, 
concluiu-se que os autómatos tinham sido bem 
programados.

Sempre que havia diferença significativa entre os 
valores de caudal obtidos pelo caudalímetro SRS5 
e os correspondentes lidos no autómato, após 
verificação da fiabilidade da programação deste, 
corrigiu-se o valor de CG do autómato (valores da 
última coluna da Tabela 5), de modo a aproximar 
os dois valores, passando a considerar-se que o 
algoritmo de vazão passava a estar calibrado para 
todas as condições de campo da instalação.
A Figura 9 apresenta a média de três leituras 
efetuadas com o caudalímetro SRS5 na estação de 
campo do SCADA D12, a jusante das comportas. 
É este valor médio que se apresenta na Tabela 5. 

Estação Comporta (m) Ressalto
hidráulico

Caudal, Q (m3/s) Correção do algoritmo do autómato

h1 A h2 CG = 0,60 SRS

D1 0,395

0,400

0,117

0,118

0,277

0,355

Subm.

Subm.

0,220

0,123

--- (*)

--- Nenhuma

RA-EE 
Aravil

1,380

1,400

0,865

0,755

Subm.

Subm.

1,112

1,150

0,927

0,912

CG = 0,5; passando os caudais a ser 0,925 
e 0,953 m3/s, respetivamente.

D12 0,980

0,990

0,063

0.144

0,737

0,740

Subm.

Subm.

0,203

0,460

0,213

0,422

Nenhuma; valores do SRS muito 
próximos dos do autómato

D17 
Terminal

0,270

0,250

0,066

0,068

--- (**)

---

Livre

Livre

0,054

0,055

0,053

0,058

Nenhuma; valores do SRS muito 
próximos dos do autómato

R18 1,293

1,367

0,095

0,095

0,410

1,015

Subm.

Subm.

0,226

0,200

0,277 (3*)

0,283

CG = 0,75; passando os caudais a ser 
0,280 e 0,240 m3/s, respetivamente.

D18 
Terminal

1,077

1,070

0,138

0,255

0,750

0,860

Subm. 

Subm.

0,280

0,356

0,186

0,312

CG = 0,50; passando os caudais a ser 
0,231 e 0,292 m3/s, respetivamente.

D19 0,963

0,968

0,102

0,377

0,820

0,850

Subm.

Subm.

0,141

0,435

0,085

0,336

CG = 0,45; passando os caudais a ser 
0,096 e 0,332 m3/s, respetivamente.

CD 1,480

1,440

0,200

0,118

1,050

1,035

Subm.

Subm.

0,369

0,212

0,274

0,153

CG = 0,5; passando os caudais a ser 0,288 
e 0,160 m3/s, respetivamente.

RA1 1,140 0,05 1,020 Subm. 0,108 0,188 (4*) CG = 0,7; passando o caudal a ser  0,186 m3/s
ST1 0,350

0,270

0,233

0,233

---(**)

---

Livre

Livre

0,222

0,177

0,171

0,115

CG = 0,45; passando os caudais a ser 
0,166 e 0,132 m3/s, respetivamente.

ST2    - D4

                - 
D5

0,600

0,700

0,600

0,700(5*)

0,080

0,154

0,600

0,550

0,530

Sem ressalto

Subm.

Subm.

---

0,152

0,121

0,115

0,091

0,064

---

CG = 0,35; passando o caudal a ser 0,091 m3/s

CG = 0,35; passando o caudal a ser 0,071 m3/s

(∗) canal coberto a jusante – impossível usar o equipamento SRS5
(∗∗) Escoamento sempre livre por jusante
(3*) Comporta de derivação para o reservatório; diferença dos valores medidos pelos SRS5 e SIQ no Distribuidor 18, que alimenta o R18, respe-

tivamente, a montante e a jusante da derivação
(4*) Comporta de derivação para o reservatório; diferença dos valores medidos pelo SRS5 no Canal Direito, que alimenta o RA1, respetivamen-

te, a montante e a jusante da derivação
(5*) Comporta acima da superfície livre; caudal não controlado nem por comporta nem por soleira.

Tabela 5. Calibração de campo das equações de vazão das comportas.
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Data Medido: quarta-feira, 24 de setembro de 2014Relatório da Medição
Informações da Medição

Participantes
Barco/Motor
Nº da Medição

Detalhes do Local
D_12_CorrNome do Local

Código da Seção
Localização

Unidades

mDist.
m/sVelocidade
m2Área

m3/sVaz.
graus CTemperatura

Configurações do Sistema

0,06Prof. dos Transdutores (m)
0,0Salinidade (ppt)
-2,3Declinação Mag. (graus)

Informações do Sistema

RS-S5Tipo do Sistema
4000Número de Série
3.00Versão do Firmware

3.6.0.3384Versão do Software

Resultados de Vazão

2,562Largura
1,323Área
0,162Vel. Abs. Média
0,213Vaz. Total

1,132Profundidade máxima 
medida

0,615Velocidade máxima 
medida

Configurações da Medição
Margem GradualMétodo Margem Esq.Bottom-TrackRef. para Trajeto
Margem GradualMétodo Margem Dir.Feixe VerticalRef. para Prof.
Lei ExponêncialTipo Extrapolação Superf.ENUSist. de Coord.
Lei ExponêncialTipo Extrapolação Fundo

Resultados das Medições

%Vaz.Vel. Méd. Dist. Hora 
Nº 
da 

trav.
MedidoLCTotalTotalFundoMeioSuperf.Dir.Esq.ÁguaEmb.ÁreaLarg.DMGTrajetoTemp.DuraçãoHora #

55,1--0,2010,050,110,040,000,000,1410,0411,4322,8352,122,6718,90:01:0515:02:58M1

53,4--0,2170,050,120,040,010,000,1700,0401,2802,3191,602,5918,90:01:0415:04:26M2

53,2--0,2200,050,120,050,000,000,1740,0381,2582,5321,812,5218,80:01:0715:09:16M6

53,90,0000,2130,050,110,040,000,000,1620,0401,3232,5621,842,5918,9Média

0,90,0000,0080,000,000,000,000,000,0150,0020,0770,2120,210,060,1Desvio 
Padrão

0,0160,0000,0380,0420,0220,0280,7160,0000,0930,0380,0580,0830,1150,0240,0CV

Tempo de Exposição: 0:03:16

Nº da trav.20140924145838r.rivr; Nº da trav.20140924150006r.rivr; Nº da trav.20140924150455r.rivr;

Coment.
Nº da trav.20140924145838r.rivr - ; Nº da trav.20140924150006r.rivr - ; Nº da trav.20140924150455r.rivr - ;

Calibração da Bússola
Calibração com sucesso

Duração da calibração = 120 s
M2.00 = Influência magnética tolerável
Q9 = Campo magnético é uniforme
H9 = Rotação horizontal completa
V6 = Pitch/Roll Elevados

Recomendações:
Evite mudanças na configuração e orientação entre o sistema e as influências magnéticas detectadas durante a 
calibração da bússola.

A localização da travessia deve ter as mesmas propriedades magnéticas de onde a bússola foi calibrada.

Testar Sistema
Resultado: Sistema está operando normalmente

Relatório gerado com RiverSurveyor Live v3.6.0.3384Parâmetros e configurações marcadas com um * não são constantes para todos os arquivos.

��

Figura 9. Estimativa do caudal com o caudalímetro SRS5 na estação D12 do SCADA, a jusante das comportas.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo apresenta os trabalhos de calibração 
de campo dos controladores de caudal para 
comportas instalados no SCADA do AHIN e os 
respetivos resultados.
A calibração de campo foi efetuada usando dois 
tipos diferentes de caudalímetros que que se 
baseiam no efeito de Doppler para determinar 
a velocidade da corrente. O coeficiente teórico 
de vazão usado no controlador de caudal foi, 
deste modo, ajustado a cada instalação 

passando a ter-se em conta as diferentes 
situações de campo. Esta metodologia 
permitiu ainda a verificação do algoritmo 
geral de vazão usado para diferentes situações 
de funcionamento das estruturas soleira- 
comporta.
A experiência de campo obtida permite 
concluir que os caudalímetros SIQ fixos 
instalados são muito sensíveis ao estado de 
limpeza das cabeças dos respetivos sensores, 
recomendando-se, pelo menos, uma limpeza 
por semana. O sistema de montagem usado 
permite a fácil elevação do equipamento para 
limpeza. 
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e termalismo | Hidráulica fluvial e navegabilidade | Portos e estuários | Oceanografia e engenharia costeira | Hidráulica agrícola | Estruturas e aproveitamentos 
hidráulicos fluviais | Sistemas de abastecimento de água | Sistemas de drenagem e tratamento de água residuais | Ecossistemas e ambiente | Economia, 
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Ecossistemas e ambiente | Economia, sociologia, história e direito da água | Planeamento e gestão dos recursos hídricos | Hidráulica geral | Qualidade da 
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NOTA PRÉVIA
Em 2007, a Associação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos, APRH, editou o livro António 
de Carvalho Quintela: Professor, Engenheiro e 
Investigador ([21] Portela, et. al., 2007) com o 
intuito de promover o registo da personalidade, 
da carreira profissional multifacetada e das 
contribuições de uma das mais eminentes 
personalidades portuguesas associadas à 
hidráulica e aos recursos hídricos: o Professor 

António de Carvalho Quintela 

1932-2016

Maria Manuela Portela
Professora Associada do IST, Associada da APRH nº 1192

António de Carvalho Quintela. Para o efeito, 
foram reunidas, em perto de 250 páginas, mais 
de 70 colaborações, sob a forma de textos de 
autor e depoimentos, na sua generalidade 
provenientes de pessoas bem conhecedoras da 
sua dimensão humana e profissional, por com 
ele terem convivido ou colaborado. 
O registo que agora se promove consubstancia, 
no essencial, uma síntese da informação 
contida no mencionado livro, com o objectivo 
de destacar marcos da actividade profissional 
do Professor António Quintela, bem como 
contribuições suas relevantes que, globalmente, 
tornam incontornável o seu reconhecimento 
como destacado vulto português nos domínios 
antes mencionados. Deste modo enriquece-se 
a secção da Recursos Hídricos especificamente 
criada para assinalar tais personalidades, 
prestando-se, simultaneamente, uma singela 
homenagem ao Professor António de Carvalho 
Quintela, que, aliás, esteve na génese da criação 
daquela secção.
Anota-se que a lista de referências bibliográficas 
em autoria e co-autoria sistematizada no livro 
antes mencionado compreende mais de duas 
centenas de trabalhos, entre livros (edição e 
autoria), capítulos de livros e artigos em revistas 
e conferências, nacionais e internacionais. Em 
face da abrangência da sistematização então 
efectuada, considerou-se desnecessário incluir 
no presente texto a listagem completa dessas 
publicações. As referências agora utilizadas 
restringem-se, assim, às que se revelaram 
necessárias para enquadrar os aspectos 
específicos tratados ao longo do texto ou às 
que não constam daquela sistematização, 
por serem posteriores. Indicam-se também as 
referências relativas à edição de livros e a livros 
de autor que, dada a sua relevância, foram 
compiladas em secção própria.

VULTOS PORTUGUESES EM 
HIDRÁULICA E RECURSOS 

HÍDRICOS

Este artigo é parte integrante da Revista Recursos Hídricos, Vol. 37, Nº 2, 81-94, outubro de 2016.
© APRH, ISSN 0870-1741 | DOI 10.5894/rh37n2-dv1
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1. DADOS PESSOAIS E ACADÉMICOS
António Francisco de Carvalho Quintela nasceu 
a 25.02.1932, na então vila de Torres Vedras 
(freguesia de Santa Maria), filho único de 
António Marcos Leal Quintela e Ilda de Jesus 
Carvalho Quintela ([22] Portela, Quintela, 2007).
A sua infância e adolescência foram passadas 
naquela vila, onde completou os ensinos 
primário (em regime particular, 1942) e liceal 
(na Escola Secundária Municipal de Torres 
Vedras, 1949), este último, com a média final 
de 15 valores a qual o dispensou do exame 
de admissão ao ensino universitário. Para 
aquela média, destacou-se a contribuição da 
classificação de 18 valores na disciplina de 
Matemática. 
A sua vocação em matérias de matemática 
e de física levaram-no a optar pelo ingresso, 
em 1949, no curso de Engenharia Civil do 
Instituto Superior Técnico, IST (aluno n.º 2888). 
O seu desempenho escolar foi caracterizado 
por, a par de classificações muito baixas em 
disciplinas requerendo aptidão manual que, 
de todo, não possuía (Desenho I e II e Oficinas 
Gerais), ter obtido classificações excepcionais 
em Matemáticas Gerais e em Resistência 
de Materiais e, muito especialmente, em 
Hidráulica Geral – Máquinas Hidráulicas (19 
valores), da responsabilidade do Professor 
Alberto Abecasis Manzanares. Esta última 
classificação determinou a oportunidade de 
António Quintela iniciar a carreira docente no 
IST, como se retomará na secção seguinte. 
Concluiu o curso a 29 de Julho de 1955 (no ano 
lectivo de 1954/55). A Carta de Curso, emitida 
a 30 de Julho de 1957 – após a realização 
dos tirocínios regulamentares – menciona a 
classificação final no curso de 16 valores (Bom 
com distinção) e o direito ao uso do título de 
Engenheiro Civil. 
Contribuíram também para a sua formação 
profissional os dois estágios que efectuou, 
um em 1955, através da IAESTE (International 
Association for the Exchange of Students for 
Technical Experience), com subsídio do Instituto 
de Alta Cultura de Lisboa, no estaleiro de 
construção da barragem de cúpula espessa 
de Pian Telessio (Itália) e, outro, em 1964, no 
Centre de Recherches et d’Essais, em Chatou, 
pertencente à Electricité de France. António 

Quintela sempre considerou este último estágio 
de grande utilidade para a sua formação por lhe 
ter proporcionado acesso fácil a bibliografia da 
especialidade e oportunidade de estabelecer 
contactos com conceituados investigadores 
do referido Centro1, e, assim, melhorar os 
conhecimentos de hidrologia física e de 
hidrologia estatística, circunstância que se veio 
a revelar fundamental para a elaboração da sua 
tese de doutoramento. 
Com excepção da interrupção devida ao Serviço 
Militar2, desempenhou funções de docente 
universitário (no Instituto Superior Técnico, IST) 
desde 1955 até à aposentação, em 2002. A tais 
funções associaram-se, entre 1954 e 1993, as de 
especialista e projectista na área da engenharia 
hidráulica em prestigiadas empresas do meio. 
As anteriores actividades foram acompanhadas, 
até recentemente, pela de investigador com 
contribuições relevantes nos domínios da 
hidrologia das águas superficiais ([24] e [25] 
Portela et al., 2009 e 2011), da hidráulica, das 
obras e instalações hidráulicas, da história da 
hidráulica e da história e arqueologia das obras 
hidráulicas em Portugal.
Faleceu em sua casa, nos Olivais (Lisboa), a 10 
de Março de 2016.

2. CARREIRA PROFISSIONAL
António de Carvalho Quintela começou a 
sua actividade profissional relacionada com 
a prática e com a docência no âmbito da 
engenharia hidráulica ainda estudante.
Com efeito, a sua colaboração com o Gabinete 
de Estudos e Projectos Prof. Eng. Alberto 
Abecasis Manzanares iniciou-se em 1954, tendo 
prosseguido, a partir de 1957, na empresa 
Hidrotécnica Portuguesa – Consultores para 
Estudos e Projectos, Lda. (HP), que se sucedeu 
àquele Gabinete e da qual foi colaborador 
permanente desde a data de fundação e sócio a 
partir de 1963, quando pela primeira vez foram 
admitidos sócios para além dos fundadores. 
Na HP exerceu a chefia do Sector de Obras 

1 - Nomeadamente, com Joseph Jacquet (1921-2004) e 
Jacques Bernier.

2 - Que decorreu entre 2 de Setembro de 1956 e 2 de 
Setembro de 1958, data em que passou à disponibilidade, 
na qualidade de Alferes Miliciano Engenheiro de 
Aeródromos.
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Hidráulicas, de 1963 a 1988, e funções de 
assessor, de 1988 a 1993, ano em que passou 
ao regime de exclusividade como professor do 
Instituto Superior Técnico, IST ([19] Cruz et al., 
2007). 
Fazem parte do anterior percurso três pessoas, 
sob cuja orientação inicialmente trabalhou 
e que marcaram profundamente toda a sua 
vida profissional: o Professor Alberto Abecasis 
Manzanares, pelo seu profundo saber e 
grande vivacidade e argúcia, e os Engenheiros 
Fernando Abecasis e José Manuel de Amorim 
Ferreira, pelo rigor da exposição oral e escrita, 
para além do saber e da ética. Foi precisamente 
com Fernando Abecasis que, em 1961, 
iniciou a publicação de trabalhos científicos, 
designadamente de dois artigos relacionados 
com a hidráulica, versando sobre o fenómeno 
de histerese hidráulica ([14] e [15] Abecasis; 
Quintela, 1961).
De entre as mais importantes intervenções de 
António Quintela no âmbito das grandes obras 
hidráulicas, incluindo estudos hidrológicos e 
hidráulicos, que frequentemente tratou em 
comunicações científicas, destacam-se ([19] 
Cruz et al., 2007, [32] Quintela, 2002): 

(i)  o estudo hidrológico da bacia hidrográfica 
do rio Revué, em Moçambique (1956);

(ii)   o anteprojecto (1954) e o projecto 
(1956 e 1957) do circuito hidráulico do 
aproveitamento hidroeléctrico reversível 
do Alvito, localizado no rio Ocreza, em 
Portugal; 

(iii)  o anteprojecto do descarregador de 
cheias da barragem do Salto-Funil, no 
rio Paraíba, no Brasil (1957 a 1959) e o 
acompanhamento dos respectivos ensaios 
hidráulicos (1957 a 1959); 

(iv)  o projecto e o acompanhamento 
da execução do aproveitamento 
hidroeléctrico de Lomaum, no rio 
Catumbela, em Angola (1959 a 1964, 1970 
e 1972); 

(v)  o projecto e o acompanhamento dos 
ensaios hidráulicos do aproveitamento 
hidroeléctrico de Gove, no rio Cunene, 
também em Angola, (1963 a 1974); 

(vi)  os projectos e o acompanhamento 
da execução dos aproveitamentos 
hidroagrícolas de Corumana, no rio Sabié, 
afluente do Limpopo, em Moçambique 

(1973 a 1980) e de El Wahda, no oued 
Ouerrha, afluente do oued Sebou, em 
Marrocos (1979 a 1997), neste último 
caso, também com acompanhamento dos 
ensaios hidráulicos; e

(vii)  muito especialmente, o mega 
aproveitamento hidroeléctrico de 
Cahora Bassa, no rio Zambeze, em 
Moçambique (1961 a 1974, ano de início 
do enchimento) pela grande magnitude 
das obras e dos equipamentos e pelos 
severos condicionamentos ocorrentes, 
nomeadamente hidrológicos. Em Cahora 
Bassa participou nos estudos hidrológicos 
e foi responsável pela concepção e 
dimensionamento das obras hidráulicas.

Menciona-se que o contexto em que, na época, 
eram desenvolvidos alguns dos anteriores 
projectos, envolvendo consideráveis equipas 
pluridisciplinares por longos períodos de tempo, 
permitia o estudo detalhado, experimental e 
teórico, mas sempre necessariamente baseado 
em pesquisa bibliográfica, à data, escassa em 
Portugal, de aspectos inovadores da concepção, 
circunstâncias que favoreciam o entrosamento 
da investigação científica-técnica e da prática 
profissional.
A sua carreira profissional como docente 
do Instituto Superior Técnico teve início a 4 
de Fevereiro de 1955 quando, por proposta 
do Professor Alberto Abecasis Manzanares, 
foi contratado como 2º Assistente além do 
Quadro da cadeira de Hidráulica Geral – 
Máquinas Hidráulicas, da responsabilidade 
daquele Professor. Para tal circunstância foi 
determinante a classificação que havia obtido 
nessa cadeira. À excepção do período imposto 
pelo Serviço Militar2, desenvolveu actividade 
de docente do IST de modo contínuo até à 
sua aposentação, como Professor Catedrático 
Jubilado, em 2002 ([20] Pinheiro et al., 2007). 
A 8 de Novembro de 1968 concluiu o 
Doutoramento em Engenharia Civil com a 
defesa da dissertação intitulada Recursos 
Hídricos Superficiais em Portugal Continental ([1] 
Quintela, 1967). O grau de Doutor do Instituto 
Superior Técnico/Universidade Técnica de 
Lisboa (IST/UTL) havia sido instituído em 1962, 
tendo o Professor Quintela sido o nono Doutor 
pelo IST e o terceiro em Engenharia Civil (depois 
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de Frederico Machado, em 1963, e de Eduardo 
Ferrugento Gonçalves, em 1964).
Anteriormente a 1 de Outubro de 1969 
desempenou funções de 2.º Assistente (de 
Hidráulica Geral – Máquinas Hidráulica, como 
antes mencionado, mas também de Topografia 
e de Geometria Descritiva), tendo passado 
naquela data a 1º Assistente e a 30 de Abril de 
1970, a Professor Auxiliar. Após aprovação em 
provas públicas passou, a 8 de Setembro de 
1973, a Professor Extraordinário, posição que 
ocupou até ascender a Professor Catedrático, a 
1 de Dezembro de 1979. 
A sua actividade de leccionação desenvolveu-se 
fundamentalmente no âmbito da licenciatura 
em Engenharia Civil (pré-Bolonha), com ênfase 
para disciplinas relacionadas com a hidráulica 
(Hidráulica Geral, Hidráulica I e Hidráulica 
II), com a hidrologia (Hidráulica Aplicada e 
Hidrologia) e com o projecto de infraestruturas 
hidráulicas (Obras Hidráulicas e Estruturas 
Hidráulicas). Embora esporadicamente, 
leccionou nas licenciaturas (pré-Bolonha) de 
Electricidade e de Máquinas e de Engenharia 
de Minas, Electrotécnica e do Território ([20] 
Pinheiro et al., 2007).
Em 22 de Maio de 2002 proferiu a lição de 
jubilação intitulada Professor, Engenheiro e 
Investigador – facetas de uma vida integrada 
([32] Quintela, 2002), finalizando desse modo 
quase  cinco décadas de competente dedicação 
ao ensino da engenharia hidráulica no IST e à 
própria Escola.
O prestígio científico e técnico de António 
Quintela, a sua percepção lúcida sobre os 
equilíbrios pertinentes em diferentes meios 
e em diferentes circunstâncias; a argúcia e, 
simultaneamente, o carácter contemporizador 
dos seus conselhos; a sua dedicação ao IST; o 
seu apurado sentido de ética; e o seu modo 
especial de relacionamento, simultaneamente 
despretensioso e autoritário, fizeram com que 
frequentemente fosse chamado a intervir na 
vida da Escola, muito para além da actividade 
de leccionação. Foi, assim, participante activo 
nas sucessivas reformas curriculares do ensino 

da Engenharia Civil no IST3, nomeadamente 
no que respeitou a conteúdos e métodos 
de ensino e sua aplicação em disciplinas 
relacionadas com a engenharia hidráulica e 
os recursos hídricos. Envolveu-se ainda na 
criação e dinamização do ensino em áreas 
que, à data, extravasavam o âmbito tradicional 
da Engenharia Civil, designadamente nas 
Licenciaturas em Engenharia do Território (em 
1991) e em Engenharia do Ambiente (em 1993) 
em que foi o primeiro coordenador do conjunto 
de disciplinas aí leccionadas ([20] Pinheiro et al., 
2007).
Desempenhou também um papel central na 
concepção e concretização do 1º Mestrado 
(pré-Bolonha) em Hidráulica e Recursos 
Hídricos (ano de 1982/83) em que a sua visão e 
liderança estratégica foram muito importantes 
para garantir o ensino de ciências fundamentais 
de nível avançado.
De entre as funções que, para além da 
docência, desempenhou no IST e que atestam 
o seu prestígio menciona-se a Presidência da 
Assembleia de Representantes (1979-1983 e 
1990-1992), do Departamento de Engenharia 
Civil (1984-1986) e do Centro de Estudos de 
Hidrossistemas, CEHIDRO (1998-2000). 
Por três vezes foi Padrinho de individualidades 
em cerimónias de doutoramentos honoris 
causa pela Universidade Técnica de Lisboa, sob 
proposta do IST (Professor Charles Massonet, 
1986, Professor Armando Lencastre, 1996, e 
Engenheiro Fernando Abecasis, 2001).
Fora do IST, participou, como docente, no 
lançamento do Curso de Especialização em 
Engenharia Sanitária, ministrado pela primeira 
vez na Universidade Nova de Lisboa em 1975, 
que serviu de plataforma para a criação da 
licenciatura em Engenharia do Ambiente dessa 
Universidade. 
Envolveu-se ainda em acções de docência 
em universidades do espaço lusófono, 
designadamente, em 1987, na Universidade 

3 - De entre as reformas mais demarcantes mencionam-se 
a de 1970, promovida pelo Professor Veiga Simão, de que 
resultou a redução da duração do curso de Engenharia 
Civil de seis para cinco anos e a introdução de diferentes 
áreas de especialização; a reforma conducente ao 
“Curriculum 2000”; e, por fim, o Processo de Bolonha 
(2006/2007) visando a criação de um espaço europeu de 
ensino superior globalmente harmonizado, assente na 
mobilidade e na empregabilidade.
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Eduardo Mondlane (Moçambique, [31] 
Quintela, 1987) e, em 1990, na Universidade 
Agostinho Neto (Angola). 
Entre 1984 e 1992, foi Director, conjuntamente 
com o Engenheiro Adolfo Gonçalves, 
Director-Geral dos Recursos e Aproveitamentos 
Hidráulicos, do Curso Internacional de 
Hidrologia Operativa, patrocinado pela 
UNESCO, organizado em colaboração com 
a então Direcção-Geral dos Recursos e 
Aproveitamentos Hidráulicos e com outras 
instituições universitárias e estatais ([27] e [28] 
Quintela, 1984). 
Por fim, menciona-se o seu envolvimento no 1º 
Curso de Formação sobre Segurança e Operação 
de Barragens, promovido pelo ex-Instituto da 
Água (INAG), em colaboração com o Centro 
de Estudos de Hidrossistemas (CEHIDRO) do 
IST, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC) e a Companhia Portuguesa de Produção 
de Electricidade (CPPE), em que assumiu a 
coordenação da Comissão Editorial do livro 
de texto elaborado especificamente para o 
mesmo ([11] Quintela et al., 2001). 
De entre os conselhos e comissões em que 
participou fora do IST destacam-se ([21] Portela 
et al., 2007): 

(i)  o Conselho Científico para o 
Sistema Nacional de Consultoria 
Tecnológica  - Secretaria de Estado da 
Ciência e Tecnologia (1989, Presidente); 

(ii)  o Conselho de Ciências de Engenharia 
do Instituto Nacional de Investigação 
Científica (1982-1985, Membro);

(iii)  o Conselho Consultivo do Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, LNEC 
(1988-1997, Vogal);

(iv)  a Comissão Nacional de Segurança de 
Barragens (1990-2005, Membro);

(v)  a Comissão Nacional Portuguesa das 
Grandes Barragens (1993-2004, Vogal, e 
2004-2016, Vogal Honorário);

(vi)  o Conselho Nacional da Água (1994-2016, 
Vogal Convidado);

(vii)  o Conselho Superior das Obras Públicas e 
dos Transportes (1996-1999, Vogal);

(viii) a Academia de Engenharia (1996-2016, 
Vogal Efectivo); e

(ix)  e a Academia Portuguesa da História 

(1998-2003, Académico Correspondente, 
e 2003-2016, Académico de Número, 
Cadeira 23).

A sua actividade profissional englobou 
ainda, após 1982, uma importante faceta de 
investigador científico-histórico-arqueológico 
no domínio das águas de superfície ([32] 
Quintela, A., 2002, [17] Cardoso; Mascarenhas, 
2007). Tal investigação compreendeu desde 
a divulgação de acontecimentos e de 
vultos históricos associados à hidráulica em 
Portugal ao estudo de estruturas hidráulicas 
antigas, romanas e pós-romanas, tendo 
sido consubstanciada em mais de quarenta 
trabalhos, em que se incluem quatro livros 
([21] Portela et al., 2007). O mérito da mesma 
culminou com a eleição do Professor António 
Quintela como Académico, primeiramente, 
Correspondente (em 1998) e, depois, de 
Número (Cadeira 23), em 2003, da Academia 
Portuguesa da História. 
António de Carvalho Quintela sempre 
se impôs científica e tecnicamente com 
naturalidade, pelo rigor e isenção intelectuais 
que o norteavam, aliados a um conhecimento 
(teórico e prático) consistente, suportado 
também por uma memória prodigiosa e um 
particular bom senso. Se a actividade docente 
valorizou a sua formação de engenheiro, o 
contacto permanente com os problemas 
surgidos na elaboração de projectos e no 
acompanhamento da execução de grandes 
obras, bem como a investigação exigida para 
a resolução de muitos desses problemas, 
deram-lhe a segurança, o entendimento, a 
capacidade ímpar de trabalhar em equipa 
e a visão global e de pormenor inerentes a 
um grande professor, completando-se estas 
actividades em permanente interacção 
sinergética.

3. PRINCIPAIS INTERVENÇÕES

3.1. Nota prévia

António de Carvalho Quintela reconhecia na 
sua actividade três facetas que considerava 
que se complementavam e se potenciavam 
mutuamente ([32] Quintela, A., 2002): a de 
Professor Universitário de matérias ligadas à 
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hidrologia, à hidráulica e às obras hidráulicas; 
a de Engenheiro Civil particularmente 
direccionado para as ocorrências e as 
intervenções associadas aos recursos hídricos 
superficiais; e a de Investigador científico em 
temas relacionados com as facetas precedentes, 
incluindo na óptica histórico-arqueológica.  
A sua cultura científica, técnica, cultural e 
humanista impar, o seu apurado espírito de 
rigor, a sua capacidade de concretização, a sua 
entrega total a cada novo assunto a tratar e a 
diversidade e o elevado número das publicações 
com altíssima qualidade que produziu 
granjearam-lhe amplo reconhecimento, 
respeito e prestígio nos diferentes domínios 
da sua actividade por parte dos meios 
universitários, profissionais e culturais nacionais 
e internacionais. A atitude pedagógica com 
que pautava o seu desempenho relacionado 
com qualquer uma daquelas facetas resultou 
num legado que se estende para além das suas 
realizações directas, nomeadamente, nos que 
com ele interagiram.
Algumas das realizações mais significativas 
de António Quintela já foram anteriormente 
identificadas, designadamente no que diz a 
estudos e projectos de obras hidráulicas em 
que participou ou que coordenou. No presente 
item mencionar-se-ão legados relevantes 
relacionados com a investigação científica e 
sua interpenetração com a docência.

3.2. Hidrologia e recursos hídricos superficiais

De entre as contribuições de António Quintela 
que muito beneficiaram o conhecimento 
inerente à prática profissional de engenharia 
e ao ensino ressalta a investigação científica 
pioneira que efectuou no âmbito da hidrologia 
e dos recursos hídricos superficiais em Portugal 
Continental. 
O seu interesse por tal domínio surgiu em 
1955, por exigência do ensino da disciplina 
de Hidráulica Aplicada, mas também por ter 
constatado existirem reconhecidas lacunas de 
conhecimento sobre o assunto, não obstante a 
sua relevância para o planeamento da utilização 
e para o domínio das águas superficiais 
nacionais. Dessa investigação resultou, em 
1967, a tese de doutoramento ([1] Quintela, 
1967) caracterizada por grande pioneirismo 
e abrangência ao nível da sistematização de 

conceitos, pelo rigor dos formalismos utilizados 
e pela extensa caracterização hidrológica 
efectuada que incluiu a apresentação 
de novos procedimentos de estimação 
de disponibilidades hídricas superficiais.  
Apesar de se tratar de um documento 
indiscutivelmente científico, a abrangente e 
cuidada exposição e análise dos conceitos 
nela tratados permitiu a adequação de uma 
parte muito significativa do seu conteúdo 
a textos de índole didáctica. Alguns desses 
textos são ainda adoptados em disciplinas do 
IST, nomeadamente na Hidrologia e Recursos 
Hídricos de diferentes cursos.

Capa da dissertação de doutoramento, 
Recursos hídricos de águas superficiais em 
Portugal Continental, [1] Quintela, 1967.

De entre os numerosos legados pioneiros que 
assim resultaram para Portugal Continental, 
destacam-se, para além da ampla e cuidada 
sistematização de conceitos de hidrologia física 
([23] Portela; Santos, 2007):

i)  a avaliação da evapotranspiração 
potencial; 

ii)  a caracterização da evolução temporal, quer 
do caudal em rios, quando exclusivamente 
alimentados pelas reservas subterrâneas, 
quer do volume dessas reservas e a 
consequente avaliação, para sete cursos de 
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água portugueses, dos valores máximos 
atingíveis pelo armazenamento de água 
subterrânea; 

iii) as cartas de isolinhas do escoamento 
anual médio, do coeficiente de variação do 
escoamento anual e da evapotranspiração 
real anual média; 

iv)  as relações lineares – comummente 
conhecida por “relações regionais de 
Quintela” – entre a precipitação anual e o 
escoamento anual, aplicáveis, em média, 
à estimação do escoamento anual em 
bacias hidrográficas não monitorizadas, 
tendo por parâmetros a temperatura anual 
média do ar e as características do solo no 
que concerne à capacidade para produzir 
escoamento;

v)  a descrição de várias funções de 
distribuição estatística, bem como 
dos métodos de estimação dos 
correspondentes parâmetros e de 
apreciação do seu ajustamento;

vi)  a demonstração da existência de forte 
correlação entre a média e o desvio-padrão 
da altura do escoamento anual médio a 
qual exprime o facto de a variabilidade 
temporal relativa do escoamento anual 
em Portugal Continental aumentar à 
medida que diminui aquela altura, ou seja, 
à medida que a região é mais árida;

vii)  a elaboração de cartas de isolinhas do 
escoamento anual e do escoamento bienal 
para as probabilidades de não-excedência 
de 5% e de 20% (critério de garantia 
na produção de energia hidroeléctrica 
e no fornecimento de água para rega, 
respectivamente); e

viii)  a caracterização do escoamento natural à 
escala diária através de curvas de duração 
média anual dos caudais médios diários 
e a constatação de que as formas de tais 
curvas após devida adimensionalização 
(por divisão dos caudais médios diários 
pelos respectivos módulos) dependem 
essencialmente da altura do escoamento 

Relações paramétricas para estimar em Portugal a altura do escoamento anual médio, H, a partir da 
precipitação anual média, P. Parâmetros: temperatura média e tipo do solo, em classes.  

Reproduzida de [1] Quintela, 1967.
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anual médio, o que permite transpor 
as curvas adimensionais entre bacias 
hidrográficas com valores análogos 
daquela altura.

O estudo da estreita dependência entre a altura 
do escoamento anual médio e a variabilidade 
temporal relativa do escoamento foi retomado 
na década de 1990, com base em muito mais 
informação hidrológica, tendo resultado no 
estabelecimento de modelos aplicáveis a 
Portugal Continental, quer de transposição 
de escoamentos desde à escala anual até à 
diária, quer de estimação da capacidade útil 
de albufeiras de regularização destinadas a 
fornecimentos uniformes.

3.3. Hidráulica

A intensa actividade de António Quintela 
no domínio do projecto de grandes obras 
hidráulicas, nomeadamente de grandes 
barragens, motivou que a parte mais 
significativa das suas contribuições para o 
avanço da hidráulica tenha sido orientada 
para a resolução de problemas concretos 
associados ao projecto e ao dimensionamento 
daquelas obras. Resultaram, assim, numerosas 
publicações, de entre as quais se destacam 
oito comunicações, como co-autor, a 
congressos da prestigiada ICOLD (Comissão 
Internacional das Grandes Barragens), entre 
1973 e 2000, bem como cerca de duas dezenas 
de outras publicações, em revistas e eventos 
técnico-científicos, versando sobre temas 
associados ao projecto de barragens ([16] 
Almeida; Matos, 2007).
Exemplificam a associação da prática 
profissional à investigação a primeira das suas 
contribuições científicas, datada de 1961, 
a qual surgiu na sequência do estudo do 
comportamento do modelo físico do evacuador 
de cheias da barragem do aproveitamento 
hidroeléctrico de Salto-Funil, no rio Paraíba 
(Brasil). Tal contribuição, que se revestiu de 
carácter original e que deu início à publicação 
de trabalhos científicos4, respeitou ao estudo, 
experimental e teórico, do fenómeno de 
histerese relativo à ocorrência de regimes 

4 - Em co-autoria com Fernando Abecassis, como antes 
mencionado ([14] e [15] Abecasis; Quintela, 1961).

hidráulicos múltiplos em consequência da 
interacção de obstáculos com escoamentos 
permanentes com superfície livre ([16] Almeida, 
Matos, 2007). 

 

Histerese no escoamento em regime rápido a montante 
de um trampolim. Modos do escoamento (a) a (e) e 

limites de histerese: limite inferior (b) e limite superior 
(e) (adaptada de [32] Quintela, 2002).

Uma outra contribuição decorreu do projecto 
do aproveitamento de Cahora-Bassa (rio 
Zambeze, Moçambique) tendo respeitado 
à protecção contra o golpe de aríete nos 
circuitos a jusante das centrais (das quais 
apenas a central sul veio a ser construída) e, 
em particular, às consequências da ressonância 
e da estabilidade hidrodinâmica, mediante 
análise detalhada do efeito da altura cinética 
do escoamento na estabilidade de regulação, 
baseada na aplicação da conhecida fórmula 
clássica de Thoma. Tendo verificado que as 
áreas mínimas que assim se obteriam para as 
secções transversais das chaminés localizadas 
a jusante das centrais hidroeléctricas seriam 
incomportavelmente grandes, procedeu a 
desenvolvimentos teóricos e a ensaios em 
modelo reduzido com vista à determinação das 
leis das perdas de carga localizadas nas ligações 
das chaminés de equilíbrio. Para o efeito, 
contou com a colaboração do Professor André 
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docência relacionadas com a hidráulica e ciente 
da relevância da experimentação, dinamizou 
decisivamente o primeiro laboratório de 
hidráulica do IST. Para o efeito, concebeu e fez 
construir peças então raras ou únicas à escala 
mundial, como um aparelho de demonstração 
do fenómeno de cavitação e equipamentos de 
estudo do escoamento em meios porosos e 
de demonstração do escoamento em orifícios 
([20] Pinheiro et al., 2007). 
Mas a sua contribuição mais relevante no 
domínio da hidráulica prende-se com o livro 
Hidráulica ([2] Quintela 1981), referência 
notável no panorama dos textos científicos 
em língua portuguesa e incontornável no 
ensino, naquela língua. A dimensão didáctica 
de grande alcance do livro advém, para 
além do extremo cuidado e rigor com que 
foi elaborado, da sua estruturação em dois 
níveis de desenvolvimento: um, destinado 
a facultar a formação básica em hidráulica 
necessária ao exercício corrente da profissão 
de engenheiro e, outro, que capacita para 
problemas hidráulicos de maior complexidade 
e para o diálogo com especialistas. Deste modo 
o leitor é encaminhado na procura do grau de 
complexidade que lhe convém. Em 2014 o livro 
alcançou a sua 13.ª edição, com um total de 
41 500 exemplares publicados. 
Fazem parte das suas contribuições 
relacionadas com a hidráulica e com os recursos 
hídricos, embora já na transição para o registo 
de legados históricos, a forma empenhada e 
original com que divulgou acontecimentos e 
vultos históricos naqueles domínios. A título 
de exemplo menciona-se que a ele se deve 
terem sido reveladas pela primeira vez algumas 
contribuições pioneiras de Estêvão Cabral 
(1734-1811), nomeadamente o emprego 
de molinetes para medir velocidades em 
profundidade nos cursos de água, facto que 
fez desse padre jesuíta um percursor da 
hidrometria de rios ([29] e [30] Quintela, 1986). 
O seu empenho em preservar a memória 
de individualidades determinantes para 
a evolução do saber, mas também para o 
prestígio do IST extravasou, em parte, o domínio 
que lhe era familiar, tendo estado na origem 
das homenagens prestadas pela Escola aos 
Professores Edgar Cardoso e Alberto Abecasis 
Manzanares ([10] Quintela; Proença, 2000, [12] 
e [13] Quintela, Portela, 2004).  

Gardel5 que já estudara pormenorizadamente 
o problema da influência da altura cinética 
em chaminés a montante de centrais. Num 
curso de pós-graduação de aproveitamentos 
hidroeléctricos, António Quintela apresentou 
a seguinte fórmula de Thoma corrigida que 
obteve com base no método de André Gardel 
para chaminés colocadas a jusante da central 
([16] Almeida, Matos, 2007):

em que βγm  e βγoh  são parâmetros 
adimensionais baseados em estudos 
experimentais associados a perdas de carga 
localizadas nas inserções das chaminés.
O projecto do aproveitamento hidroagrícola 
de Al Wahda (em Marrocos) permitiu-lhe 
outra contribuição pioneira, para além 
da monumentalidade da solução original 
que propôs para a dissipação de energia 
do evacuador de cheias: incorporação 
de arejadores a jusante das comportas 
das descargas de fundo. Tanto os estudos 
associados ao evacuador de superfície, como 
os inerentes às descargas de fundo utilizaram 
ensaios hidráulicos. A investigação bibliográfica 
sobre o arejamento forçado de escoamentos 
a alta velocidade para evitar a erosão de 
cavitação foi pioneira em Portugal e mereceu o 
reconhecimento internacional, bem patente na 
citação em trabalhos de grande prestígio das 
comunicações científicas que a trataram ([38] 
Quintela et al., 1979, [26] Quintela, 1980).
Os estudos e as soluções propostas em 
Cahora-Bassa e em Al Wahda constituíram 
pontos altos na actividade de António Quintela 
como engenheiro hidráulico que não evitava 
as soluções difíceis, ainda não demonstradas 
ou pouco conhecidas. Quando essas soluções 
eram técnica e economicamente as mais 
indicadas, procurava os novos conhecimentos 
necessários para as justificar com segurança.
Habituado a transpor a fronteira entre a prática 
profissional de engenharia, a investigação e a 

5 - 1922-2008. Ecole Polytechnique de l’Université de 
Lausanne, E.P.U.L., Suíça.
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3.3. História e arqueologia das obras hidráulicas
Como antes mencionado, António Quintela 
desenvolveu, após 1982, intensa actividade de 
investigação científico-histórico-arqueológica 
no domínio das águas de superfície ([17] 
Cardoso, Mascarenhas, 2007) da qual 
resultaram numerosos estudos, porventura de 
divulgação mais restrita, mas que sem dúvida 
aliaram a originalidade ao pioneirismo. De 
entre os temas assim divulgados destacam-se, 
para além dos referentes a acontecimentos 
e vultos históricos portugueses associados à 
hidráulica, os relacionados com a história da 
hidráulica em Portugal e com as ocorrências, 
também no território nacional, de barragens 
e aproveitamentos hidráulicos romanos, de 
barragens antigas pós-romanas e de engenhos 
hidráulicos tradicionais.
Dos contributos que assim resultaram releva o 
livro Aproveitamentos hidráulicos romanos a sul 
do Tejo, editado em 1986, sob financiamento 
da então Direcção-Geral dos Recursos e 
Aproveitamentos Hidráulicos ([5a] Quintela 
et al., 1986). Em face do valor da informação nele 
sistematizada e da inexistência de exemplares, 
decidiu a EPAL – Empresa Portuguesa de Águas 
Livres, S.A., promover, em 2008, uma reedição 
fac-similada ([5b] Quintela et al., 1986). 
Em resultado desse estudo, mas também dos 
que se lhe sucederam, com ênfase para os 
desenvolvidos no distrito de Castelo Branco 
([35] Quintela et al., 1994, [36] Quintela et al., 
1995), foram identificadas pela primeira vez 
13 das 41 barragens romanas inventariadas 
para Portugal, e estudadas e caracterizadas 34 
destas últimas barragens. 

Capas da edição de 1986 e da reedição de 2008 do livro 
Aproveitamentos hidráulicos romanos a sul do Tejo ([5a] e 

[5b] Quintela et al., 1986). 

A par com a caracterização das estruturas 
hidráulicas romanas sucessivamente 
identificadas houve sempre a preocupação de 
esclarecer a funcionalidade dessas estruturas, 
da qual resultou, por exemplo, a divulgação 
do sistema de elevação de água para salga de 
peixe em Tróia, através de uma roda hidráulica 
de grandes dimensões movida por um homem 
([34] Quintela et al., 1993) e a valorização da 
estrutura de moagem associada à barragem de 
Grândola ([37] Quintela et al., 1999).
Outro dos seus contributos refere-se ao 
estudo (incluindo finalidade, particularidades 
construtivas e características hidráulicas) de 
barragens antigas pós-romanas, detentoras 
de valor patrimonial, construídas em Portugal 
até meados do século XX, com a finalidade de 
criar albufeiras. Foram, assim, estudadas 27 
barragens localizadas a sul do Tejo e uma a 
norte ([33] Quintela et al., 1989).
António Quintela deixou também importante 
legado relacionado com o reconhecimento 
e a caracterização de engenhos hidráulicos 
localizados em Portugal. De entre esses 
engenhos destacam-se os destinados à moagem 
de cereais – moinhos, de roda horizontal, 
e azenhas, de roda vertical – à serração de 
madeira, ao apisoamento de tecidos, em pisões, 
ao esmagamento de azeitona e à trituração 
e mistura dos ingredientes da pólvora. Faz 
parte do anterior legado o reconhecimento de 
engenhos e estruturas hidráulicas tradicionais 
no trecho do rio Lima que veio a ser submerso 
pela albufeira da barragem de Touvedo ([6] 
CEHIDRO/EDP, 1993).

Capas da 1.ª e 13.ª edições do livro Hidráulica ([2] 
Quintela, 1981).
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Por fim, constitui também importante 
contribuição de António Quintela a investigação 
histórica e documental relacionada com a 
importante actividade económica desenvolvida 
desde o século XV até quase o final do século 
XX pela Fábrica da Pólvora de Barcarena. Tal 
contribuição incluiu a caracterização técnica 
dos engenhos destinados àquela finalidade 
e das soluções hidráulicas encontradas 
para a produção da energia indispensável à 
laboração ([7] Quintela et al., 1995), bem como 
a coordenação de actividades e intervenções 
com vista à criação do Museu da Pólvora 
Negra, uma das mais relevantes unidades 
museológicas temáticas da área de Lisboa ([8] 
Quintela et al., 2000).
O reconhecimento do valor e da originalidade 
do legado científico-histórico-arqueológico de 
António Quintela, motivaram a EPAL – Empresa 
Portuguesa das Águas Livres a contribuir para 
a sua divulgação mediante a compilação e 
reimpressão de alguns dos trabalhos mais 
relevantes assim produzidos, no livro Trabalhos 
de hidráulica antiga em homenagem a António 
de Caravlho Quintela (18] Cardoso et al., 2009).

4. CONDECORAÇÃO. DISTINÇÕES
Em 2006 foi agraciado, pelo então Presidente da 
República Portuguesa, Dr. Jorge Sampaio, com 
a mais elevada distinção da Ordem de Instrução 
Pública, a Grã-Cruz, em reconhecimento dos 
serviços prestados à causa da educação e do 
ensino.
Em 1968 recebeu um louvor, pelo Ministro 
do Ultramar do Governo Português, 
pela colaboração prestada no âmbito da 

À esquerda, perspectiva da provável operação da roda hidráulica acoplada ao tanque de salga das ruínas romanas 
de Tróia (Grândola) (reproduzida de [34] Quintela et al., 1993) e, à direita, esquema da barragem romana de 

Grândola (reproduzido de [35] Quintela et al., 1999).

Capa do livro Trabalhos de hidráulica 
antiga em homenagem a António de 

Caravlho Quintela ([18] Cardoso et al., 
2009).

apreciação da proposta para a realização 
do empreendimento de Cahora Bassa, em 
Moçambique (rio Zambeze).
Em 1997 foi homenageado pela Comissão 
Organizadora Moçambicana do 3º Simpósio 
de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países 
de Língua Oficial Portuguesa (3ª SILUSBA), pela 
sua contribuição para o desenvolvimento da 
Engenharia em Moçambique, Maputo.
Em 2002 foi-lhe atribuído, pelo Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, o Prémio 
de Investigação Manuel Rocha «por se 
ter distinguido de modo excepcional em 
actividades de investigação em Engenharia 
Civil».



92 | Recursos Hídricos

Maria Manuela Portela

Em 2002 recebeu um agradecimento do então 
Instituto da Água pela «prestimosa colaboração 
competente e amiga de sempre». Nesse ano, foi 
ainda homenageado pela Especialização em 
Hidráulica e Recursos Hídricos da Ordem dos 
Engenheiros «pela sua relevante contribuição 
para o desenvolvimento da Hidráulica e 
Recursos Hídricos em Portugal».
Em 2006 foi homenageado pela 
Hidronet-Pt – Rede para o Desenvolvimento 
do Conhecimento em Hidráulica e Meios 
Hídricos «pela sua contribuição relevante para 
a Engenharia Hidráulica através do exercício de 
uma actividade profissional de excepção».

5. LIVROS 
Como antes justificado, de entre as numerosas 
publicações do Professor António Quintela 
referenciam-se seguidamente apenas as 
relativas à autoria e edição de livros.

Autoria e co-autoria de livros
[1] Quintela, A., 1967. Recursos de águas 

superficiais em Portugal Continental. 
Dissertação de doutoramento. Instituto 
Superior Técnico (IST/UTL). Lisboa, 276 p.

[2] Quintela, A., 1981. Hidráulica. Colecção de 
Manuais Universitários. Fundação Calouste 
Gulbenkian. Lisboa, 539 p.

[3] Quintela, A.; Pinheiro, A.; Miranda, J., 1993. 
Biblioteca da Direcção-Geral dos Recursos e 
Aproveitamentos Hidráulicos 1985. Catálogo 
Anotado de Documentos Seleccionados. 
Instituto da Água (INAG), Ministério do 
Ambiente. Lisboa, 264 p.

[4] Quintela, A., 2006. A utilização e o 
domínio da água na bacia hidrográfica do 
rio Mondego. Problemas e soluções ao 
longo do tempo. Centro de Estudos de 
Hidrossistemas, Instituto Superior Técnico 
(CEHIDRO/IST). Lisboa, 48 p.

[5a] Quintela, A.; Cardoso, J.L.; Mascarenhas, 
J.M., 1986. Aproveitamentos hidráulicos 
romanos a sul do Tejo. Contribuição para a 
sua inventariação e caracterização. Prefácio 
de Jorge de Alarcão. Ministério do Plano 
e Administração do Território. Secretaria 
de Estado do Ambiente e dos Recursos 
Naturais. Direcção-Geral dos Recursos e 
Aproveitamentos Hidráulicos. Lisboa, 236 p.

[5b] Quintela, A.; Cardoso, J.L.; Mascarenhas, 
J.M., 1986. Aproveitamentos hidráulicos 
romanos a sul do Tejo. Contribuição para 
a sua inventariação e caracterização. 
Prefácio de Jorge de Alarcão. Edição 
EPAL – Empresa Portuguesa das Águas 
Livres, J.M.; Electricidade fac-similada 
a partir da reimpressão de 1987. ISBN 
978-989-95761-6-2. Lisboa, 236 p.

[6] CEHIDRO/EDP, 1993. Rio Lima. 
Aproveitamento hidroeléctrico de Touvedo 
(Salvador). Património hidráulico na 
área da albufeira. Centro de Estudos de 
Hidrossistemas do Instituto Superior 
Técnico, CEHIDRO: Quintela, A.; Cardoso, 
J.L.; Mascarenhas, J.M.; Electricidade de 
Portugal, EDP: Monteiro, T.; Costa, A.; 
Ribeiro, J.; Rodrigues, F.; EDP/Direcção 
Operacional do Equipamento Hidráulico. 
Lisboa, 43 p.

[7] Quintela, A.; Cardoso, J.L.; Mascarenhas, 
J.M.; André, M., 1995. A Fábrica de Pólvora 
de Barcarena e os seus sistemas hidráulicos. 
Câmara Municipal de Oeiras. Oeiras, 214 p.

[8] Quintela, A.; Cardoso, J.L.; Mascarenhas, 
J.M., 2000. A Fábrica da Pólvora de 
Barcarena. Catálogo do Museu da Pólvora 
Negra. Câmara Municipal de Oeiras/Museu 
da Pólvora Negra, Oeiras, 80 p.

Edição de livros

[9] Quintela, A. (membro e presidente da 
Comissão Editorial); Pinheiro, A.; Alegre, H.; 
Ribeiro, L.; Pais, C.; Escudeiro, M.; Claudino, 
M., 1998. APRH 20 anos. 1977-1997. 
Associação Portuguesa dos Recursos 
Hídricos (APRH). Lisboa, 276 p.

[10] Quintela, A.; Proença, M. (eds.), 2000. 
Edgar Cardoso. 1913-2000. Fundação Edgar 
Cardoso e Departamento de Engenharia 
Civil e Arquitectura (IST/DECivil). Lisboa, 
124 p.

[11] Quintela, A. (membro e presidente da 
Comissão Editorial); Pinheiro, A.; Gomes, 
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Foi com muito gosto que aceitei o convite 
para preparar um contributo para esta secção 
“Dentro da APRH”, em que se pretende dar a 
conhecer a vida da Associação, incentivando-se 
assim uma maior proximidade e envolvimento 
de todos os Associados. Neste caso, trata-se 
de refletir sobre os dois anos da vida da APRH 
durante os quais tive a honra de presidir 
à respetiva Comissão Diretiva (CD). Para 
responder a esta solicitação não pude deixar de 
revisitar as linhas programáticas apresentadas 
à eleição de Março de 2014. Foram quatro as 
grandes temáticas então consideradas: “Avanço 
da Ciência e Desafio da Inovação”, “Políticas 
Públicas”, “Internacionalização” e “Organização 
Interna”.
Esse guião, ancorado nos objetivos 
estatutários da APRH, considerava essencial 
materializarem-se atividades destinadas a 
assegurar uma presença forte da APRH num 
momento em que se assistia à formulação e 
implementação de novas políticas e iniciativas 
para a água, quer a nível nacional, quer a nível 
internacional.
O mandato, iniciado a 11 de Abril de 2014 e 
terminado a 22 de Março de 2016, foi marcado 
por uma realidade complexa, com mudanças de 
orientação política e um período de contenção 
financeira que exigiu um grande esforço de 
criatividade para que pudéssemos corporizar 
a agenda que tínhamos anunciado. Falando 
apenas de números, em jeito de balanço, foi 
possível organizar 35 eventos e editar dois livros 
e uma monografia. Toda esta informação pode 

ser encontrada na página web (www.aprh.pt). 
Aí, pode constatar-se que estes resultados foram 
alcançados com um trabalho articulado entre a 
CD, as Comissões Especializadas (CE), os Núcleos 
Regionais (NR), os Diretores das Revistas e um 
conjunto de associados que sempre disseram 
presente à proposta de envolvimento em 
várias atividades. Temos uma Associação viva, 
interveniente, e que, como tem vindo a ser 
demonstrado, emite opiniões sobre as grandes 
temáticas da água em variados fora e promove 
iniciativas em que se reflete sobre assuntos 
que vão desde a governância até aos mais 
recentes desenvolvimento técnico-científicos 
no domínio referido.
Mas neste momento, mais do que os 
números, parece-nos importante perceber o 
enquadramento e o significado, digamos, o “fio 
condutor”, das iniciativas levadas a cabo.
Não se trata aqui de fazer um Relatório de 
Atividades (isso já foi feito, como é habitual 
anualmente, e está disponível), ou de salientar 
nomes de autores, títulos ou datas de eventos, 
pois toda essa informação detalhada, como já 
foi referido, consta da página da APRH.
Durante este biénio, viveu-se um período de 
uma forte discussão sobre a reestruturação 
do Grupo Águas de Portugal que ocupou 
intensamente o espaço mediático. 
Envolvemo-nos nesse debate, mas constatou-
se que na mesma época não apareceu a mais 
pequena alusão à necessidade de preservar, 
valorizar e gerir adequadamente o recurso 
que está na origem da atividades dos serviços 
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de água. A comunicação, que é fácil no sector 
dos serviços de água, tem como contraponto 
alguma “iliteracia” relativamente aos recursos 
hídricos. Por isso, acaba por não surpreender 
que, à data, estando em curso um novo ciclo 
de planeamento do qual viriam a sair as 
orientações para as intervenções nas diferentes 
regiões hidrográficas até 2021, escassa tenha 
sido a atenção que os media dedicaram ao 
assunto. Acresce ainda que, na mesma época, 
o Plano Nacional da Água (PNA) encontrava-se 
em reformulação. É importante salientar 
que o PNA constitui o documento em que se 
define a visão estratégica para a gestão dos 
recursos hídricos nos próximos anos. Um bom 
indicador do grau de desenvolvimento de uma 
sociedade está intrinsecamente ligado ao nível 
de eficiência conseguido na gestão dos seus 
recursos hídricos.
A APRH, sensível à relevância estratégica de 
garantir uma atuação estruturada sobre a gestão 
dos recursos hídricos, e estando consciente de 
que não podem admitir-se lacunas de reflexão 
no que a esta temática diz respeito, lançou 
um conjunto de iniciativas para recolocar na 
agenda a água e a intervenção do Estado nos 
recursos hídricos.
Assim, considerou-se oportuno realizar um 
amplo debate sobre os resultados do ciclo de 
planeamento precedente que, apesar de todas 
as condicionantes sob que decorreu, deixou um 
trabalho que permitiu acumular informação 
substantiva e tornou visível a possibilidade de 
se explorarem muitas sinergias. Pensou-se ser 
essencial olhar o saber adquirido, compreender 
os sucessos e insucessos verificados, e 
perspetivar os desafios que se colocarão para 
tornar possível dinamizar soluções eficazes e 
eficientes para a gestão da água.
Era fundamental lembrar estas questões no 
momento em que estavam a ser definidas em 
Portugal as orientações fundamentais para um 
novo ciclo de gestão dos sistemas hídricos, no 
sentido de se cumprir o desígnio nacional de 
um desenvolvimento que se quer sustentável. 
Foram também várias as iniciativas sectoriais 
dos NR e CE enquadráveis e exprimindo 
preocupações na mesma área.
Julgou-se também oportuno fazer uma reflexão 
sobre as instituições de administração e gestão 
pública dos recursos hídricos portugueses. 

Foi entendimento da CD que o conhecimento 
acumulado no seio da APRH deveria ser 
aproveitado para de uma forma sistemática se 
analisarem as políticas seguidas nesta matéria. 
Esta análise deveria focar-se na evolução 
das referidas políticas, na compreensão e 
tipificação das linhas orientadoras seguidas 
e também nas repercussões de cada um dos 
modelos de organização institucional que daí 
resultaram (tendo por referência os anos que 
decorreram desde a criação desta Associação 
até à atualidade).
Para o efeito foi criado um Grupo de 
Trabalho, tirando partido da congregação 
de boas vontades de alguns associados que 
prontamente responderam afirmativamente 
a este repto. O resultado deste trabalho deu 
origem à publicação “Organização Institucional 
e Operacionalização da Gestão dos Recursos 
Hídricos em Portugal: Reflexão e Propostas” e 
ao mote para a comemoração do Dia Nacional 
da Água de 2015.
Dando mais uma vez a expressão aquilo 
que está inscrito nos Estatutos da APRH 
relativamente à disseminação do saber sobre as 
temáticas relacionadas com a água e o interesse 
estratégico em aprofundar o conhecimento da 
comunidade técnica e científica, crucial para 
se encontrarem respostas no contexto dos 
desafios hídricos em Portugal e na Europa, foi 
publicado um novo livro “Barragens Sociedade 
e Ambiente”, na Coleção Água, Ciência e 
Sociedade, coleção iniciada em 2011. 
Está na matriz da APRH a promoção e o 
envolvimento em debates que formam 
o espaço democrático, estimulando o 
tratamento multissectorial e interdisciplinar 
dos assuntos relacionados com a água. Por isso, 
e para fomentar uma reflexão avisada no que 
às políticas públicas da água diz respeito, foi 
realizado um amplo debate com especialistas 
que tiveram a ocasião de apresentar a sua 
visão sobre um conjunto de temas específicos 
deste sector (Serviços de Água, Gestão, Escala e 
Sustentabilidade; Água sem Fronteiras; Água e 
Energia; O Futuro do Regadio; Governância da 
Água; Para onde vai o Direito da Água; Estratégia 
Marinha, Zonas Costeiras e Economia do Mar). 
Daqui resultou mais uma iniciativa editorial 
da APRH, o livro “Políticas Públicas da Água”, 
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Água. 
Ainda no campo editorial, gostaríamos de 
salientar alguns resultados que nos parecem ir 
no sentido da afirmação da APRH. A Revista de 
Gestão Costeira Integrada foi incluída na base 
de dados SCOPUS. O consórcio editorial desta 
revista foi alargado através da assinatura de um 
protocolo com a Imprensa da Universidade de 
Coimbra. Esta revista está assim a fortalecer-se e 
a tornar-se mais atrativa para os investigadores 
e a comunidade técnico-científica em geral. A 
revista Recursos Hídricos foi restruturada, pois 
em cada momento é essencial captarmos os 
sinais dos tempos e repensarmos a melhor 
forma de continuarmos a oferecer, aos nossos 
leitores, material de qualidade que possa ser 
informativo, desafie à reflexão, os coloque em 
contacto com as inovações técnico-científicas, 
e também os convoque para a discussão dos 
vários temas inovadores e estruturantes que 
atravessam o panorama nacional e internacional 
dos recursos hídricos. O primeiro número com 
este novo perfil foi lançado no 13ª Congresso 
da Água, em Março de 2016. Acrescentamos 
ainda a disponibilidade da revista Ribágua 
(Elsevier) para a publicação de uma seleção de 
artigos do 12º SILUSBA, realizado em Brasília 
em Novembro de 2015 (em preparação).
É de destacar a nossa intervenção, com 
contributos concretos, em diversas ocasiões. 
Apenas alguns exemplos podem dar uma 
perspetiva do trabalho efetuado neste âmbito: 
discussão e contributos sobre o “Compromisso 
para o Crescimento Verde”; participação na 
organização das “Green Business Week” de 2015 
e 2016 e nas reuniões do Conselho Nacional 
da Água (entre outros, referira-se o contributo 
para elaboração a elaboração do PNA), dos 
Conselhos de Região Hidrográfica, do Conselho 
Consultivo da ERSAR e da Comissão Sectorial 
para a Água (CS/04) do Instituto Português da 
Qualidade; colaboração em iniciativas da PPA - 
Parceria Portuguesa para a Água; intervenção 
(como oradores convidados) nas 9ª e 10ª Expo 
Conferência da Água. 
As nossas preocupações com a cena 
internacional relativa à água, levou-nos à 
participação na Stockolm World Water Week 
2014 e em reuniões preparatórias do 7th World 

Water Forum (em Estocolmo e em Lisboa). 
Depois da realização deste Forum promovemos 
em Lisboa uma sessão de apresentação dos 
testemunhos da participação portuguesa 
neste evento. Um momento importante para 
a APRH foi o da participação no “Professional 
Associations Meeting” organizado pela 
IWA durante o World Water Congress and 
Exhibition 2014. Não podemos deixar de referir 
o assinalável êxito desta conferência, em cuja 
organização a APRH esteve envolvida através 
da CNAIA.
Ainda no campo associativo, é com grato prazer 
que podemos dizer que a nossa relação com 
associações congéneres e outras instituições 
dos países de língua portuguesa continua a 
robustecer-se.  
Em diferentes momentos e de diferentes 
formas, tivemos iniciativas enquadradas nas 
várias temáticas inicialmente enunciadas como 
temáticas chave deste biénio. Naturalmente 
que a ambição inicial era enorme e que a 
realidade em que evoluímos veio a mostrar-nos 
as nossas próprias limitações, mas também as 
limitações de contexto. 
Por isso foi importante a constituição de um 
Grupo de Trabalho designado “Pensar a APRH”. 
Na sequência da constatação de discussões 
de longa data, questionando o modelo de 
operação da APRH, constantes de Atas de 
reuniões quer do Conselho Geral, quer da 
Assembleia Geral, a CD decidiu propor a 
formação de um grupo de trabalho para que, 
de uma maneira sistemática, se realizasse 
uma análise aprofundada sobre o assunto. O 
objetivo deste grupo, ainda em atividade, é 
o de elaborar um documento para servir de 
suporte a uma reflexão sobre o presente e o 
futuro da APRH, analisando desafios e cenários 
estratégicos para o respetivo desenvolvimento. 
Entendeu-se como fundamental um processo 
de discussão, a ser mais tarde alargada a todos 
os associados, para definir um modelo de 
operação da APRH. É a nossa ambição de um 
contínuo aperfeiçoamento, que nos permitirá 
manter a nossa Associação como a principal 
voz da comunidade técnico-científica nacional 
da água!
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Novos empreendimentos hidroelétricos 
da edp aumentam capacidade 

energética em Portugal a partir de 
fontes renováveis

A geração de energia a partir de fontes 
renováveis assumiu uma importância 
crescente, contribuindo para a diminuição 
da forte dependência do país face aos 
combustíveis fósseis e integrando-se na 
estratégia internacional de combate às 
alterações climáticas. Efetivamente, estima-se, 
no consumo energético global, um aumento 
de energias renováveis e uma diminuição de 
500 toneladas do CO₂ emitido por cada GWh 
de energia limpa produzida. Desta forma, 
reduzem-se as emissões de gases com efeito 
de estufa, alcançando-se as metas propostas 
pela União Europeia até 2020. No âmbito deste 
ciclo, a EDP iniciou, em 2007, a construção de 
um conjunto de empreendimentos, novas 
barragens e reforço de potência de centrais 
hidroelétricas em operação, o que lhe permitirá 
atingir, até ao final da década, 7000 MW de 
potência instalada. Trata-se de um programa 
com especial enfoque nas energias hídrica 
e eólica, em regime de complementaridade, 
garantida pelas centrais com bombagem. A 
partir de recursos endógenos e do potencial 
hídrico ainda não aproveitado, otimizam-se os 
recursos das respetivas bacias hidrográficas. 
Portugal registou no primeiro trimestre deste 
ano um índice de hidraulicidade extraordinário, 
tendo-se verificado um acréscimo de 
45% relativamente aos valores médios. As 
albufeiras constituem reservas estratégicas 
de água, aumentando significativamente a 
capacidade hídrica disponível para as mais 
diversas aplicações: produção de eletricidade, 
regularização de caudais, com uma adequada 
gestão de cheias e secas, abastecimento de 
água para consumo humano e uso industrial, 

dinamização de atividades de turismo e lazer.    
A estratégia de crescimento sustentável da EDP 
é transversal a todas as suas atividades. A nível 
da geração, a hidroeletricidade é uma indústria 
com um desenvolvimento tecnológico de ponta, 
que se distingue pela flexibilidade de utilização 
e pelas vantagens ambientais e económicas. 
A partir do novo paradigma, direito social 
a operar, a EDP respeita o compromisso de 
promover e concretizar a responsabilidade 
social, perante os seus stakeholders e a 
sociedade em geral. É neste contexto que tem 
vindo a apoiar a implementação de projetos 
ambientais, económicos, sociais e culturais, 
com retorno para as populações das regiões 
abrangidas pela influência dos novos centros 
produtores.

Saiba mais em www.a-nossa-energia.edp.pt

CRONOLOGIA DOS NOVOS EMPREENDIMENTOS 
HIDROELÉTRICOS
Reforços de Potência (localização /
entrada em serviço / potência instalada / 
produtibilidade média anual) 

Picote II - Bacia hidrográfica do rio Douro / 
2011 / 246 MW/ 239 GWh

Bemposta II - Bacia hidrográfica do rio Douro / 
2011 / 191 MW/ 134 GWh

Alqueva II - Bacia hidrográfica do rio Guadiana 
/ 2012/ 255,6 MW/ 300 GWh

Salamonde II - Bacia hidrográfica do rio 
Cávado / 2016 / 207 MW/ 386 GWh

Venda Nova III - Bacia hidrográfica do rio 
Cávado / 2016 / 756 MW/ 1441 GWh

Aproveitamentos Hidroelétricos (localização 
/ entrada em serviço / potência instalada / 
produtibilidade média anual) 

Ribeiradio-Ermida - Bacia hidrográfica do rio 
Vouga / 2015 / 81 MW / 134 GWh

Baixo Sabor - Bacia hidrográfica do rio Douro / 
2016 / 172 MW / 460 GWh 

http://www.a-nossa-energia.edp.pt
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Foz Tua - Bacia hidrográfica do rio Douro / 
2016 / 252 MW / 667 GWh

Fridão˟ - Bacia hidrográfica do rio Douro /   …    
/ 238 MW / 295 GWh 

˟Projeto em processo de licenciamento.

Avaliação de impacte ambiental   
Diretiva 2014/52/EU  de 16 de abril 2014 

A AIA é um instrumento fundamental da política 
de Ambiente, com caracter preventivo e que 
pretende a realização dos projectos mitigando 
os impactes sobre o ambiente. 
A União Europeia consagrou este instrumento 
no direito comunitário, em 1985 com a adoção 
da Diretiva AIA .Em Portugal a sua transposição 
efectuou-se em 1990 e foi objecto de profunda 
revisão legislativa em 2000 com a publicação 
do Decreto Lei 69/2000, de 3 de Maio. Nesta 
revisão foi introduzido o caracter vinculativo 
da decisão final do procedimento de avaliação, 
designada por Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA), reforçou-se a participação 
pública e consagrou-se um processo de pós-
avaliação para assegurar a verificação da 
execução das medidas impostas na DIA.
A nível nacional o diploma de avaliação de 
impacte ambiental sofreu em 2013 uma revisão 
e actualização com a publicação do Decreto-
Lei 151-B/2013,31 de Outubro, alterado pelos 
Decreto Lei 47/2014,24 de Março e Decreto 
Lei 179/2015,27 de Agosto, onde se reforça 
a pós-avaliação com a criação da figura de 
“auditoria”. As auditorias devem ser realizadas 
por verificadores qualificados pela APA, á 
semelhança de outros sistemas de qualificação 
existentes.
O Parlamento Europeu e o Conselho adotaram 
em 2014 nova Diretiva 2014/52/EU de 16 de 
Abril, que introduziu um conjunto de alterações, 
essencialmente sobre:

• A redução de encargos administrativos e 
o aumento da eficiência;

• O aproveitamento de sinergias com 
outros instrumentos da politica de 
Ambiente;

• O reforço da qualidade do processo de 
tomada de decisão e a harmonização dos 
procedimentos no espaço comunitário;

• A inclusão de temáticas emergentes nos 
instrumentos de avaliação ambiental, 
como a biodiversidade, as alterações 
climáticas e a gestão eficiente de recursos 
e a prevenção de acidentes e desastres 
naturais. 

Os Estados Membros têm até 16 de Maio de 2017 
para efectuarem a sua transposição. Portugal 
iniciou o processo em Junho com uma sessão 
de divulgação promovida pela APA, Autoridade 
Nacional de AIA, com o objectivo de promover 
o debate entre todos os atores envolvidos na 
implementação deste instrumento legal.

(Fonte: Relatório de Estado do Ambiente (REA 2015) em 

www.apambiente.pt)

ZERO - Associação Sistema Terrestre 
Sustentável  

A ZERO é a nova ONG do ambiente, nome 
inspirado na meta inscrita no Acordo de Paris, 
que saiu da Cimeira do Clima de Dezembro de 
2015 e que prevê para a segunda metade do 
século XXI o fim das emissões de gases com 
efeito de estufa por queima de combustíveis 
fósseis. Tal meta implica zero desperdício 
de recursos, zero consumo insustentável, 
zero desigualdade social e económica, zero 
destruição de ecossistemas e da biodiversidade. 
De acordo como seu presidente, Francisco 
Ferreira, ”a ideia é não olhar apenas para as 
temáticas tradicionais do ambiente, como a 
preservação dos oceanos ou os ecossistemas 
terrestres, mas fazer também a ligação com 
as questões económicas e os problemas 
do desenvolvimento sustentável. A ZERO é 
um desafio para uma nova abrangência na 
intervenção da sociedade civil, quer no que 
respeita ao ambiente, quer no que respeita á 
sustentabilidade”

(Fonte DN.pt e site da ZERO)

http://www.apambiente.pt
http://www.DN.pt
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riscos de inundações 

No Sistema de Informação de Recursos Hídricos 
plataforma Snirh, encontra-se disponível 
cartografia associada a três períodos de retorno 
(20,100,1000 anos) para diversas zonas de 
Portugal Continental e Regiões Autónomas 
bem como o Relatório de Cartografia de 
Inundações e informação técnica sobre esta 
temática.
O conhecimento das zonas de risco é 
fundamental para uma estratégia de prevenção 
anunciando o Ministro do Ambiente que “Os 
planos de gestão de riscos de inundação, que 
o governo se propõe aprovar são o primeiro 
passo para a definição de uma estratégia 
integrada e de longo prazo para a gestão dos 
riscos de inundação, com particular enfoque na 
prevenção”
A execução das medidas de prevenção de 
inundações  previstas nos Planos de Gestão de 
Riscos de Inundações terão apoio financeiro no 
Programa Operacional de Sustentabilidade e 
Eficiência (POSEUR) que tem para o efeito uma 
dotação de 50 Milhões de Euros.
Em meados de Agosto totalizavam 46,3milhões 
de euros as candidaturas apresentadas ao 
POSEUR referente a intervenções em 13 
municípios.
Estas intervenções localizam-se na bacia do 
Mondego, num total de 19milhões de euros 
que inclui o desassoreamento do rio junto da 
cidade de Coimbra. Intervenções em Loures 
com um investimento de 10,7 milhões de euros. 
Em Setúbal ronda os 3,7 milhões de euros e em 
Águeda 2,6 milhões de euros. 
(Ver mais em snirh.apambiente.pt e site do ministério do 
ambiente) 

As águas balneares da Europa - 
Quarenta anos de investimentos 

A Agência Europeia do Ambiente (AEA) e a 
Comissão Europeia publicaram recentemente 
o Relatório Anual Sobre a Qualidade das Águas 
Balneares da Europa em 2015. 

Este relatório demonstra que a legislação 
adotada e os investimentos consagrados 
ás infraestruturas de tratamento das águas 
residuais e a outras medidas de redução da 
poluição levaram a que 96% das zonas balneares 
monitorizadas na União Europeia cumpriram 
os requisitos mínimos para a qualidade da água 
em 2015 e 84% atingiram o nível “excelente” 
nível de exigência mais rigoroso. 
Na época balnear 2015,pela primeira vez 
(afirma o Relatório) todos os Estados Membros 
monitorizaram as suas zonas balneares de 
acordo com a Diretiva Águas Balneares revista 
(2006/7/CE).Esta directiva especifica que 
a qualidade das águas balneares pode ser 
classificada como “excelente”,” bom”, ”suficiente” 
e” má” em função dos níveis de bactérias fecais 
detectadas. 
Portugal reportou 569 zonas balneares, sendo 
460 costeiras e 109 interiores. A qualidade das 
águas costeiras e de transição com classificação 
“aceitável ou superior” foi de 97,8%, das 
quais 89,6% classificação “excelente”, 0,7% 
má e os restantes 1,5% sem classificação por 
não cumprirem os requisitos para avaliação 
qualitativa. No que se refere às águas 
interiores registaram-se 89,9% classificadas 
como “aceitável ou superior”, das quais 63,3% 
“excelente” e 10,1% sem classificação.
(Texto adaptado do site EEA (www.eea.europe.eu) e de 
www. apambiente.pt)

Fundo Ambiental Único

No Conselho de Ministros de 8 de Junho de 20 
16 foi decidido a criação de um único fundo 
ambiental resultante da fusão dos 4 fundos 
existentes-Fundo Português de Carbono, 
Fundo de Intervenção Ambiental, Fundo de 
Proteção dos Recursos Hídricos e Fundo para 
a Conservação da Natureza e Biodiversidade, 
com o objectivo de “promover a racionalidade 
e flexibilidade de gestão das verbas recolhidas 
pelo Ministério do Ambiente. Este fundo terá 
uma expectativa de receitas de 160 milhões de 
Euros por ano e anualmente serão definidas as 
prioridades “ anunciou o Ministro do Ambiente.
(Fonte: Comunicado do Conselho de Ministros de 8 de 
Junho e www.portugal.gov.pt/pt/ministérios/mambiente/
notícias)

http://www.eea.europe.eu
http://www. apambiente.pt
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministérios/mambiente/notícias
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministérios/mambiente/notícias
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Conferência internacional da European 
Innovation on Water 

A EIP WATER apoa o desenvolvimento de 
soluções inovadoras de resposta aos grandes 
desafios que se colocam no domínio da água.
A 4ª Conferência internacional da EIPWATER vai 
realizar-se na semana de 25 de Setembro 2017 
na cidade do Porto.
Guido Schmidt, que dirige o secretariado para a 
EIP Water, declarou: "A proposta feita pelo Porto 
revelou-se por ser superior devido à clareza 
da abordagem e ao evidente forte apoio das 
organizações portuguesas que a apoiam, 
liderado pelo Município do Porto e pelas Águas 
do Porto. Estamos muito satisfeitos por termos 
recebido cinco propostas fortes e diversas de 
todos os cantos da UE. É uma pena que não 
possamos aceitá-las todas! Estamos confiantes 
de que o Porto proporcionará, aos participantes 
da próxima conferência, um programa rico 
e estimulante que promove o progresso 
na inovação e aumenta a competitividade 
Europeia no sector da água”
A conferência terá abertura de inscrições na 
primavera 2017 através de http://www.eip-
water.eu.

(texto  adaptado de noticia da parceria portuguesa para 
a água www.ppa.pt)

Reformulação da taxa de recursos 
hídricos 

O Ministro do Ambiente afirmou, no passado 
mês de Setembro, num encontro de engenharia 
sanitária, que decorreu em Guimarães, que se 
encontra em discussão a reformulação da taxa 
de recursos hídricos passando por uma nova 
parcela.
“O valor dessa parcela é residual e não 
chega a meio cêntimo por metro cúbico de 
água consumida”, exemplificando que ”um 
consumidor de dez metros cúbicos de água, por 
mês vai pagar na sua fatura quatro cêntimos, o 
que não é muito expressivo e, acima de tudo, é 
um mecanismo que promove a transparência e 
a universalidade da sua aplicação”.
(fonte: site do ministério do ambiente)

http://www.ppa.pt
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SEJA APOIANTE DA 
REVISTA RECURSOS 

HÍDRICOS
A revista "Recursos Hídricos" é uma publicação 
da Associação Portuguesa dos Recursos 
Hídricos que é atualmente divulgada on-line
gratuitamente no site da APRH. O primeiro 
número da revista foi editado em 1980 e desde 
então já foram editados mais de 100 números.

Este ano considerou-se oportuno iniciar um 
novo período da vida desta publicação com 
novo formato e novos conteúdos. Com este 
novo perfil, a "Recursos Hídricos" vai continuar 
a difundir desenvolvimentos científicos e 
técnicos recentes nesta área do conhecimento, 
mas também trabalhos de referência realizados 
pelas empresas e gabinetes de consultoria.

Queremos, ainda, que a revista "Recursos 
Hídricos" seja reconhecida como um meio 
prioritário para que a administração exponha a 
sua visão sobre possíveis alterações legislativas 
e institucionais. A disseminação das reflexões 
internas da APRH e as sínteses dos eventos 
que organizamos irão, sem dúvida, aproximar 
mais os nossos membros e motivar outros 
especialistas da área a aderir à mais antiga 
associação do sector e, por isso, fundadora e 
criadora de uma dinâmica de intervenção que 
tem sido essencial para atingirmos um nível de 
resposta aos problemas da água reconhecido 
internacionalmente como exemplar.

O apoio traduzir-se-á num valor monetário de 
200 EUR e terá como contrapartida a inserção 
do logotipo da entidade apoiante, numa das
páginas da revista e em todos os números 
publicados em cada ano (bianual). Para mais 
informações contacte o Secretariado da APRH
através do mail aprh@aprh.pt.

Pode consultar a revista "Recursos Hídricos" 
em: http://www.aprh.pt/rh/

mailto:aprh%40aprh.pt?subject=
http://www.aprh.pt/rh/
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS
Os autores interessados em publicar artigos 
científico-técnicos ou discussões de artigos 
anteriormente publicados na revista Recursos 
Hídricos deverão respeitar as seguintes normas:

1. O artigo, necessariamente original e 
preferencialmente redigido em Português, 
na forma impessoal, tem de ser entregue 
em suporte informático. O processador de 
texto a utilizar deverá ser o Word (Microsoft). 
São também aceites artigos redigidos em 
Inglês. 

2. O título, o nome do(s) autor(es) e o texto 
do artigo (incluindo quadros e figuras) 
devem ser compostos e guardados num 
ficheiro único, devidamente identificado 
(por exemplo, artigo.doc). Tal ficheiro 
tem de conter a indicação, de forma clara, 
das zonas onde se pretendem inserir as 
figuras, desenhos ou fotografias. O texto do 
artigo deve ser corrido a uma coluna, com 
espaçamento normal e com a extensão 
máxima de quarenta mil caracteres 
(incluindo espaços). 

3. O título do artigo tem de ser redigido em 
Português e em Inglês.

4. A seguir ao título deve ser indicado o 
nome do(s) autor(es) e um máximo de três 
referências aos seus graus académicos ou 
cargos profissionais, assim como o número 
de associado, caso seja membro da APRH.

5. O corpo do artigo tem de ser antecedido do 
resumo, redigido em Português e em Inglês 
(abstract). O resumo em qualquer um dos 
anteriores idiomas não deve exceder dois 
mil e quinhentos caracteres (incluindo 
espaços).

6. Os elementos gráficos (figuras, desenhos e 
fotografias) têm também de ser fornecidos 
separadamente em suporte informático, 
num único ficheiro ou em ficheiros 
individuais, mas sempre devidamente 
identificados (por exemplo, Figuras.doc, 
Figura1.jpg, etc.). Não existe qualquer 
restrição quanto à utilização de cor naqueles 
elementos.

7. As referências bibliográficas no corpo 
do texto devem ser feitas de acordo 
com a norma portuguesa NP-405 de 

1996, indicando o nome do autor (sem 
iniciais) seguido do ano de publicação 
entre parêntesis. No caso de mais de uma 
referência relativa ao mesmo autor e ao 
mesmo ano, devem ser usados sufixos a), 
b), etc. 

8. Os artigos devem terminar por uma lista 
de referências bibliográficas organizada 
por ordem alfabética do nome (apelido) 
do primeiro autor, seguido dos nomes dos 
outros autores, caso os haja, do título da 
obra, editor, local e ano de publicação (ou 
referência completa da revista em que foi 
publicada). De tal lista só podem constar 
as referências bibliográficas efectivamente 
citadas no corpo do texto.

9. Só serão aceites discussões de artigos 
publicados até dois meses após a publicação 
do número da revista onde esse artigo se 
insere. As discussões serão enviadas ao 
autor do artigo, o qual poderá responder 
sob a forma de réplica. Discussões e réplica, 
caso exista, serão, tanto quanto possível, 
publicados conjuntamente.

10. O título das discussões e da réplica por elas 
originada é o mesmo do artigo original 
acrescido da indicação Discussão ou 
Réplica. Seguidamente, deve constar o 
nome do autor da discussão ou da réplica 
de acordo com o indicado no ponto 4.

11. À publicação de discussões e de réplicas 
aplicam-se as normas antes explicitadas 
para a publicação de artigos

12. Os artigos e as discussões devem ser 
enviados por correio electrónico para 
o endereço da APRH (aprh@aprh.pt). O 
assunto desse correio electrónico deve 
elucidar sobre o respectivo conteúdo (por 
exemplo, submissão de artigo ou discussão 
de artigo). No corpo do correio, o autor 
ou os autores têm ainda de sugerir três 
revisores que considerem adequados, face 
ao teor científico técnico e ao idioma do 
respectivo artigo.

Secretariado da APRH
A/c LNEC – Av. do Brasil, 101
1700-066 Lisboa
Portugal
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