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RESUMO 

A Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Joanesburgo, na África do 
Sul, em Agosto-Setembro de 2002, reconhecendo a acuidade da actual crise mundial da água, 
designadamente no que se refere a questões tão elementares como o abastecimento de água potável 
às populações e o saneamento, aprovou um plano de acção que tem como principal objectivo, no 
domínio da água, reduzir a metade, até 2015, a percentagem da população mundial que não tem 
acesso ou não dispõe de água potável ou de saneamento básico adequado. Trata-se, sem dúvida, de 
um objectivo muito exigente mas da maior importância no quadro de uma estratégia mundial de 
desenvolvimento sustentável: por um lado, actualmente, cerca de 1100 milhões de pessoas não tem 
acesso a água potável e 2400 milhões de pessoas não dispõe de saneamento básico adequado, o que 
representa, respectivamente, cerca de 20% e 40% da população mundial; por outro lado, prevê-se que 
a população mundial possa crescer para 7200 milhões de pessoas até 2015. 

A comunidade científica e técnica dos Países de Língua Oficial Portuguesa tem, neste contexto, 
o inalienável dever de contribuir, à sua escala, para enfrentar este desafio, designadamente através do 
incentivo e apoio à realização de acções concertadas de cooperação bi e multilateral, sendo, sem 
dúvida, a realização deste 6º SILUSBA, uma boa oportunidade para o fazer.  
 
Palavras-chave 

Política da água, gestão dos recursos hídricos, abastecimento de água e saneamento, 
desenvolvimento sustentável, cooperação científica e técnica. 
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1  INTRODUÇÃO 
Durante as últimas décadas, as condições ambientais em muitos locais, países e regiões 

continentais, assim como a nível mundial, degradaram-se de forma acelerada; simultaneamente, 
continuou-se a assistir ao alastramento e agravamento das condições de miséria e 
subdesenvolvimento em vastas zonas do globo.  

Apesar de todas as conferências, simpósios, e outras reuniões a nível nacional, internacional e 
mundial realizadas, apesar das inúmeras análises, publicações e alertas produzidos por cientistas e 
técnicos, apesar da profusa aprovação de convenções internacionais e de diplomas legais de âmbito 
nacional, multilateral, etc., apesar da crescente tomada de consciência que a todos os níveis se vai 
verificando, apesar dos inegáveis progressos feitos, em vários domínios, em muitas regiões e países, a 
verdade é que não conseguimos ainda definir e aplicar, a nível mundial, uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável, conforme o conceito definido no início da década de 80, na Estratégia 
Mundial de Conservação da Natureza, elaborada pela União Internacional para a Conservação da 
Natureza e dos Recursos Naturais [IUCN (1980)] e, posteriormente, mais aprofundado e melhor 
caracterizado no chamado Relatório Brundtland – O Nosso Futuro Comum, em 1987 [WCED (1987)]. 

Assim, para além do agravamento de muitos problemas de âmbito local e nacional, derivados da 
incorrecta utilização dos recursos naturais face às suas características e disponibilidades, e da 
crescente poluição de origem agrícola, industrial e urbana, todos eles resultantes da adopção de 
modelos de desenvolvimento que não têm em devida conta os valores ambientais, assistiu-se, em 
muitas regiões do Mundo, ao alastramento das condições de escassez e mesmo ao esgotamento de 
recursos naturais, provocados pelo seu consumo excessivo, pelo rápido crescimento da população e 
por guerras devastadoras; ao mesmo tempo, assistiu-se ao surgimento e agudização dos chamados 
problemas ambientais globais. 

A água, um dos mais importantes componentes do ambiente tem estado, como é natural, no 
cerne destes problemas, os quais têm vindo a conduzir o Planeta para uma gravíssima situação cujo 
controle pode escapar às nossas capacidades. 

A Humanidade está hoje perante problemas de grande complexidade e magnitude cuja não 
resolução adequada e atempada, no plano do desenvolvimento, provocará, certamente, trágicas 
convulsões sociais de âmbito nacional, regional ou mundial e, no plano ambiental, é susceptível de pôr 
em sério risco a sua própria existência.  

Não são, portanto, problemas deste ou daquele Estado, desta ou daquela região, dos países 
ricos ou dos países pobres, mas da comunidade internacional no seu todo, e de cada um de nós, que 
só poderão ser resolvidos adoptando novas e mais adequadas formas de governância, aos vários 
níveis de decisão, e com base numa assumida estratégia de desenvolvimento sustentável, 
implementada num quadro alargado e multilateral de cooperação e participação, à escala do Planeta. 
 
 2  HOMO SAPIENS: UMA ESPÉCIE EM EXTINÇÃO? 

2.1  Os equilíbrios necessários 
O progressivo agravamento do estado do ambiente e do desenvolvimento, a nível mundial, tem 

conduzido muitas pessoas científica e tecnicamente bem informadas e preparadas a questionarem-se, 
desde há vários anos, sobre a sua real gravidade para a sobrevivência do Homem, sobre a 
possibilidade e capacidade para invertermos a rota que tem vindo a ser seguida, sobre as grandes 
medidas a tomar, e sobre o tempo ainda disponível para o fazer. 

A este propósito, julgo oportuno retomar uma reflexão sobre estas interrogações, que me têm 
parecido justificadas, feita há já mais de uma década [CORREIA (1992a)]. 

As primeiras formas de vida na Terra apareceram há cerca de 3500 milhões de anos, 
desenvolvendo-se a partir de elementos básicos fundamentais - os aminoácidos e os ácidos nucleicos - 
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dando origem a um processo gradual mas descontinuo de transformação que conduziu a uma 
crescente complexidade organizativa e a uma enorme diversidade e abundância de espécies.  

Existem hoje, na Terra, cerca de 30 milhões de espécies vivas diferentes, animais e vegetais, 
mas o seu número já foi muito maior.  

Uma destas espécies pertence à família dos hominídeos, cujos primeiros indícios de existência 
datam de há 4 ou 5 milhões de anos. Durante o seu processo de transformação, diversas espécies de 
hominídeos surgiram e desapareceram, restando apenas o Homo Sapiens, surgido apenas há 50 000 a 
75 000 anos, a que pertencem todos os seres humanos que actualmente povoam a Terra. 

Embora todas estas espécies tenham sido criadas a partir dos primeiros elementos básicos 
fundamentais, cada uma delas apresenta características próprias, que resultaram de um processo de 
transformação marcado pelo fluxo da informação genética através dos tempos, e da selecção dessa 
informação em inúmeras categorias diferentes.  

O responsável fundamental por esta selecção é o meio ambiente, considerado como a totalidade 
dos factores extrínsecos a cada ser vivo que com ele interagem.  

Os organismos de uma mesma espécie, num ambiente determinado, formam uma população, e 
o conjunto de populações de diversas espécies que ocupam um determinado ambiente ou biótopo, é 
uma biocenose. O conjunto de biocenoses e biótopos constitui um ecossistema, sendo a biosfera o 
ecossistema total terrestre.  

Ao longo do processo de formação, desenvolvimento e desaparecimento de espécies, os 
mecanismos de selecção conduziram a que tivessem sobrevivido as espécies que se mostraram mais 
adaptadas ao seu nicho ecológico ou parcela da biocenose, desaparecendo as que se mostraram 
incapazes dessa adaptação.  

As inter-relações dos seres vivos com o seu ambiente são complexas, aumentando essa 
complexidade à medida que cresce o nível de organização da matéria viva. Estas relações não são 
estáticas, têm uma história feita de equilíbrios-roturas-reequilíbrios. Num ecossistema, biótopos e 
biocenoses interagem uns com os outros para regenerar permanentemente o ecossistema que é assim 
o resultado de conflitos, degradações e depredações, mas também de interdependências, inter ajudas 
e complementaridades.  

Mas a história destas relações mostra também que as roturas se podem tornar irreversíveis se 
os equilíbrios mínimos, potenciadores dos reequilíbrios que se seguem às roturas, não são garantidos, 
conduzindo assim ao desaparecimento de espécies. 

Estará a última espécie humana, o Homo Sapiens, forma superior de organização da matéria 
viva, cujas inter-relações com o meio ambiente, ao longo da sua curta evolução de 50 000 a 75 000 
anos, se estenderam a toda a biosfera, a aproximar-se de um ponto de rotura irreversível?  

Muitos indícios concretos e preocupantes, relativos a importantes questões do ambiente e do 
desenvolvimento que se inter-relacionam e que nesta comunicação resumidamente se abordam, não 
podem deixar de merecer a nossa mais vigilante e preocupada atenção. 

 
2.2  As lições da História 
É verdade que não sabemos quão perto ou quão longe estaremos de um possível colapso da 

espécie humana, mas a História ensina-nos que importantes civilizações que floresceram durante 
milénios vieram a declinar e a extinguir-se devido a razões que muitos cientistas atribuem a roturas 
irreversíveis entre o Homem e o meio ambiente. 

EC (2003), por exemplo, refere dois casos paradigmáticos: o das civilizações Suméria e Maya. 
A civilização Suméria desenvolveu-se no vale do rio Eufrates, actualmente uma região inóspita, 

onde foi praticando uma agricultura de regadio cada vez mais produtiva, tendo atingido o seu apogeu 
no quarto milénio AC. Recorde-se que foi esta civilização que desenvolveu as primeiras cidades, a 
primeira especialização sócio-económica e a primeira linguagem escrita. Mas o sistema de irrigação 
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utilizado e a sobre exploração do solo foram provocando, progressivamente, a quebra da produção 
agrícola, a consequente escassez de alimentos e o consequente declínio desta civilização, conduzindo 
ao seu desaparecimento no final do segundo milénio AC.  

A civilização Maya emergiu na América Central no primeiro milénio AC, tendo atingido um 
grande nível de desenvolvimento por volta de 250 DC, com base numa agricultura sofisticada. Para 
produzir os alimentos necessários a uma população rapidamente crescente, os Mayas procederam a 
grandes desflorestações nas encostas, o que provocou a sua progressiva erosão e desmoronamento, a 
perda de produtividade do solo, a falta de alimentos e o desaparecimento desta civilização por volta de 
900 DC. 

O problema actual, no Mundo globalizado, é que o que pode estar em causa não é a 
sobrevivência desta ou daquela civilização geograficamente localizada, mas a sobrevivência da própria 
espécie humana ou, pelo menos, de uma sua larga fatia. 

É neste contexto que assume uma importância decisiva o conceito de desenvolvimento 
sustentável, o qual, embora muito simples de enunciar – é o desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as 
suas próprias necessidades – é de aplicação difícil e controversa, na medida em que impõe alterações 
profunda nos modelos de desenvolvimento dominantes, nas nossas formas de produzir, consumir, gerir 
os recursos, distribuir a riqueza, promover a solidariedade. 
 
3  O ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

3.1  A degradação do ambiente 
Nos últimos decénios têm vindo a ocorrer, no Planeta, graves poluições e degradações do 

ambiente, entre as quais se podem citar:  
a) as resultantes da adopção, nos países desenvolvidos, de modelos de desenvolvimento e 

opções tecnológicas altamente delapidadores dos recursos naturais e destruidores dos ecossistemas;  
b) as resultantes, nos países em desenvolvimento, da aplicação, a que muitas vezes são 

levados, dos modelos de desenvolvimento e opções tecnológicas importadas dos países 
desenvolvidos; da utilização daqueles países para neles implantar indústrias altamente poluentes e 
delapidadoras de recursos, depositar resíduos tóxicos e radioactivos, etc., transferidos dos países 
desenvolvidos; da delapidação dos recursos naturais e da destruição de ecossistemas, motivadas pela 
utilização de soluções incorrectas para fazer face às necessidades básicas de uma população em 
rápido crescimento; da grande concentração populacional em áreas urbanas, sem as infra-estruturas 
minimamente necessárias; da necessidade de sobre exploração de recursos, para poderem pagar os 
compromissos assumidos com um endividamento crescente aos países desenvolvidos; etc;  

c) as resultantes de desastres ecológicos provocados por acidentes nucleares, derrames 
acidentais ou voluntários de hidrocarbonetos no mar, etc.  

Estas e outras poluições e degradações do ambiente estão a quebrar equilíbrios ecológicos e 
ambientais essenciais à sobrevivência da Humanidade e que, nalguns casos, se estendem já à escala 
da biosfera, conduzindo ao surgimento e agudização dos chamados problemas ambientais globais, 
entre os quais: 

a) a rarefacção da camada protectora de ozono, provocada pelo rápido aumento da emissão 
para a atmosfera de hidrocarbonetos clorofluorados (CFC-11 e CFC-12) e outras substâncias químicas; 

b) as alterações climáticas, provocadas pelo aumento do «efeito-estufa» decorrente do aumento 
das concentrações de anidrido carbónico (C02) e de vapor de água na atmosfera, que poderão 
ocasionar durante este século, entre outros efeitos altamente negativos, um aumento da temperatura 
média anual da Terra estimado entre 1,5 ºC e 4,5 ºC e uma subida do nível médio do mar estimado 
entre 30 cm e 1 m. 
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c) a acidificação das águas da chuva, em resultado da poluição da atmosfera pelo dióxido de 
enxofre (S02) e óxidos de nitrogénio (NOx); 

d) o desaparecimento de florestas, ao ritmo de 15 milhões de hectares por ano, devido a 
incêndios de larga escala, fortuitos ou provocados,  à sobre exploração dos recursos florestais e ao 
abate extensivo e incontrolado de árvores para permitir outras ocupações do solo; 

e) a perda de produtividade dos solos, devida à erosão das camadas superiores e à 
consequente desertificação; 

f) a perda de recursos genéticos, devida à redução da biodiversidade, que ameaça actualmente  
mais de 25 000 espécies. 

Mais de 20 anos após a desmistificação do falso dilema «miséria ou poluição», retratada, por 
exemplo, em CUNHA et al. (1980) e CORREIA (1992b), e da definição e fundamentação do conceito 
de desenvolvimento sustentável e da sua adopção generalizada em todo o Mundo (pelo menos em 
teoria) como estratégia de desenvolvimento que é imperioso ser seguida, a realidade mostra quão 
atrasados estamos ainda na implementação dessa estratégia. 

 
3.2  Miséria e subdesenvolvimento 
A par da degradação do ambiente anteriormente referida, as condições de miséria e 

subdesenvolvimento em que vive uma grande parte da população mundial têm vindo a manter-se e, em 
muitos casos, a agravar-se e a alastrar, aumentando o fosso que separa os países mais ricos dos 
países mais pobres, em resultado de uma ordem económica internacional profundamente injusta e 
assente em condições de sobre exploração dos países em desenvolvimento.  

Simultaneamente, em muitos países ricos, mantêm-se ou crescem as manchas de pobreza, os 
guetos, os níveis de desemprego, as injustiças sociais, etc. 

As estatísticas e indicadores divulgados, designadamente, no Relatório do Desenvolvimento 
Humano 2003 [UNDP (2003)], no Relatório do Banco Mundial de 2002 [WB (2002)] e durante a Cimeira 
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável realizada em Joanesburgo, na África do Sul, em 
Agosto/Setembro de 2002 [UN (2002)] ilustram bem essas condições de miséria e 
subdesenvolvimento. A título de exemplo podem citar-se:  

- em 2002, o rendimento anual bruto per capita, a nível mundial, foi da ordem dos 5080 US 
dólares; mas enquanto os países de menor rendimento não atingiram, em média, os 450 US dólares 
per capita, os de maior rendimento ultrapassaram, em média, os 26 000 US dólares per capita; numa 
vasta região do Mundo que engloba a África, a Ásia do Leste e Pacífico e a Ásia do Sul, onde vive 
cerca de 64% da população mundial, o rendimento anual bruto foi da ordem dos 660 US dólares per 
capita; 

- na última década,  54 países em desenvolvimento registaram um declínio do seu rendimento 
médio, tornando-se ainda mais pobres; 

- mais de 800 milhões de pessoas (quase 15% da população mundial) sofrem cronicamente de 
fome; 

- mais de 1000 milhões de pessoas dispõem apenas de menos de 1 US dólar por dia para viver, 
não tendo também, a maior parte delas, acesso a cuidados de saúde primários nem a água potável; só 
na África Subsaariana, o número de pobres aumentou de 220 milhões para 300 milhões durante a 
última década; 

- na última década, os países em desenvolvimento perderam peso no comércio internacional,  de 
que tanto dependem, baixando de 8% para 1% em África e de 11% para 5% na América Latina; 

- mais de 50% dos bens de consumo são usufruídos por 15% da população mundial que vive 
nos países desenvolvidos; 

- cerca de 2500 milhões de pessoas só têm acesso a  fontes muito rudimentares de energia; 
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- cerca de meio milhão de mulheres morre durante a gravidez ou o parto, em cada ano – ou uma 
em cada minuto, todos os dias. Na África Subsaariana, uma mulher tem uma probabilidade100 vezes 
superior de morrer durante a gravidez ou o parto do que uma mulher na Europa Ocidental; 

- 5 a 6 milhões de pessoas, a maior parte delas crianças, morre anualmente, nos países mais 
pobres, devido a doenças de vector ambiental; 

- 40 milhões de pessoas morreram, até ao final de 2001, devido ao SIDA/AIDS, das quais 92% 
nos países em desenvolvimento; 

- mais de 14 milhões de crianças perderam, em 2001, a mãe ou  o pai ou ambos por efeito do 
SIDA/AIDS, prevendo-se que o número de órfãos devido a esta doença duplique até 2010. 

 As condições de miséria, fome, doença, etc. atingem, assim, valores impressionantes à escala 
do Planeta, estimando-se que cerca de 2/3 da população mundial tenha actualmente uma qualidade de 
vida muito precária. 

Não é, por isso, de admirar que Mark Brown, Administrador do PNUD afirme, no Prefácio do 
Relatório do Desenvolvimento Humano 2003 [UNDP (2003)], que os «últimos 50 anos foram perdidos». 
A questão que se põe é a dos custos económicos, sociais e ambientais incorridos nessa perda e da 
possibilidade e capacidade para inverter a situação. 

   
3.3  Aumento da população mundial 
A população mundial tem vindo a aumentar, nos últimos decénios, a um ritmo muito elevado  

[UN (2001)], tendo passado de 2500 milhões de habitantes em 1950 para 6100 milhões em 2000, 
prevendo-se que até 2015 atinja cerca de 7200 milhões e que em meados deste século ultrapasse 
9000 milhões de habitantes.  

Do aumento previsto, 97% terá lugar nos países em desenvolvimento, 90% dos quais em 
cidades já superpovoadas.  

Este rápido crescimento da população mundial impõe a necessidade de se dispor de mais 
alimentos, mais água, mais habitação, mais cuidados de saúde, mais empregos, etc., a par da 
necessidade de combater a miséria e o subdesenvolvimento já existentes, o que implicará o 
crescimento das indústrias e outras actividades produtivas poluentes nos países em desenvolvimento, 
onde há maior urgência no crescimento económico e menor capacidade de controlar e reduzir os 
efeitos poluentes.  

Para dar apenas um exemplo, segundo a FAO, só para manter os actuais níveis de consumo 
alimentar (já extremamente baixos) nos próximos 15 anos, seria necessário um aumento de 35% da 
produção agrícola, florestal e haliêutica.  

 
4  À PROCURA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

4.1  A Cimeira Mundial de Estocolmo de 1972 
A progressiva tomada de consciência da gravidade e globalidade dos problemas do ambiente e 

do desenvolvimento levou a que a principal autoridade política a nível mundial – a ONU – passasse a 
dar cada vez mais atenção a estes problemas, não só através das suas instituições especializadas 
como através da própria Assembleia Geral da Nações Unidas. 

A primeira cimeira mundial promovida pela ONU para debater as graves questões do ambiente e 
do desenvolvimento que já então se manifestavam foi a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Ambiente Humano que teve lugar em Estocolmo, na Suécia, em Junho de 1972 [UN (1973)], antes, 
portanto, do aparecimento do conceito de desenvolvimento sustentável. 

Esta Conferência adoptou uma resolução política com 26 princípios – a Declaração de 
Estocolmo sobre Ambiente Humano – para promover simultaneamente a protecção do ambiente e o 
desenvolvimento mas, nessa altura, as inter-relações profundas entre ambiente e desenvolvimento 
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ainda não tinham sido generalizadamente compreendidas em todas as suas consequências, pelo que 
os princípios adoptados tinham fundamentalmente como objectivo conciliar os modelos de 
desenvolvimento dominantes com a reconhecida necessidade de controlar a degradação do ambiente.   

Um dos principais resultados desta conferência foi, no entanto, ter contribuído para uma primeira 
tomada de consciência, a nível mundial, das relações entre o ambiente e o desenvolvimento, ter 
inspirado a proliferação e acção de muitos movimentos «verdes», ter colocando o ambiente na agenda 
internacional e ter conduzido à criação de ministérios e agências do ambiente em numerosos países 
onde ainda não existiam. 

 
4.2 A Cimeira Mundial do Rio de 1992 
Nos vinte anos seguintes, e contrariamente a algumas expectativas criadas pela Cimeira de 

Estocolmo, os problemas do ambiente e do desenvolvimento agravaram-se profundamente a todos os 
níveis, o que levou as Nações Unidas a promover uma nova cimeira mundial – a Conferência das 
Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento – que veio a ter lugar no Rio de Janeiro, Brasil, em 
Junho de 1992 [UN (1993)], com o objectivo de definir um conjunto de princípios e um plano de acção 
com vista à implementação de uma estratégia de desenvolvimento sustentável, conceito entretanto 
desenvolvido, como já se referiu, no Relatório Brundtland, em 1987 [WCED (1987)]. 

Como se refere em CORREIA (1992c), o tema da Conferência do Rio – Ambiente e 
Desenvolvimento – e os objectivos a que se propôs – a adopção de uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável a nível mundial (diferentemente do tema da Conferência de Estocolmo) – 
traduz, desde logo, a consciência que já então se tinha de que ambiente e desenvolvimento são 
inseparáveis e que a resolução deste binómio só é possível se, simultaneamente, forem resolvidos os 
seus dois termos, pese embora o facto de tal interdependência ainda não ter sido plenamente 
assumida (como continua a não estar assumida actualmente), em todas as suas consequências, 
principalmente pelos responsáveis políticos dos países desenvolvidos. 

A realização da Conferência do Rio deu origem, ao longo de mais de dois anos do seu processo 
de preparação, a um movimento, sem precedentes, de milhões de pessoas em todo o Mundo, a nível 
internacional, nacional e local, envolvendo organizações governamentais, associações e sociedades 
científicas e de investigação, associações com actividade nas áreas do ambiente e do 
desenvolvimento, organizações profissionais, sindicais, patronais e outras representativas da 
sociedade civil, órgãos de comunicação social, cientistas, técnicos, políticos, etc. e cidadãos em geral, 
os quais se envolveram na preparação e realização de numerosas conferências, simpósios, 
seminários, etc. sobre os temas em análise, na recolha de dados e informações sobre o estado do 
Planeta e da Humanidade, na elaboração de inúmeros estudos e relatórios, no aprofundamento e 
divulgação de conhecimentos, no debate alargado de ideias sobre as formas de ultrapassar os graves 
problemas existentes, etc. Este movimento, que se prolongou por mais de um ano depois da realização 
da Conferência do Rio, contribuiu decisivamente para uma maior consciencialização das organizações 
governamentais e não governamentais e dos cidadãos em geral sobre os perigos que ameaçavam (e 
continuam a ameaçar) a nossa sobrevivência, para uma maior compreensão da responsabilidade 
individual e colectiva dos cidadãos e da necessidade imperiosa da sua participação e intervenção 
activas nos processos de decisão que condicionam tanto o nosso presente como o nosso futuro 
comuns. 

Recorde-se, a propósito, que a APRH foi uma das organizações não governamentais 
portuguesas que maior actividade desenvolveu relacionada com a Cimeira do Rio, tanto no período pré 
como pós Conferência.   

A Cimeira do Rio foi também a primeira reunião, a nível mundial, que contou com a presença e 
participação não só de numerosos chefes de Estado e de Governo, ministros e outros representantes 
oficiais, como também de milhares de membros da sociedade civil (comunidade científica e técnica, 
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movimentos ambientalistas, ONGs, etc.) que se reuniram e debateram os temas da Conferência em 
reuniões que decorreram paralelamente à própria Cimeira, designadamente na chamada «Conferência 
paralela» e no Fórum das Organizações Não Governamentais.  

Os objectivos pré-definidos pela organização da Conferência do Rio – adopção de uma Carta da 
Terra (uma espécie de Declaração dos Direitos do Homem relativa ao ambiente), de Convenções sobre 
Alterações Climáticas, Biodiversidade e Florestas e da Agenda 21 – não foram cabalmente cumpridos, 
defraudando assim as legítimas expectativas criadas durante o amplo movimento, gerado à escala 
mundial, ao longo da sua preparação.     

A Cimeira do Rio adoptou uma resolução política – a Declaração do Rio sobre Ambiente e 
Desenvolvimento (que substituiu a inicialmente prevista Carta da Terra) – com 27 princípios, onde se 
reafirmava a Declaração de Estocolmo de 1972 e se enunciava um conjunto de objectivos gerais a 
prosseguir com vista ao desenvolvimento sustentável, embora sem se abordarem algumas das 
questões mais importantes e polémicas. 

A Cimeira aprovou também um extenso Plano de Acção – a Agenda 21 – que, embora sem vir 
acompanhado dos instrumentos necessários à sua implementação (recursos financeiros, alterações 
institucionais, transferência de tecnologias, etc.) constitui um quadro detalhado e bem fundamentado 
de objectivos e programas de acção com potencialidades reais para dar início a uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável. 

 No que se refere às Convenções previstas, a das Florestas acabou por não ser adoptada 
(ficando para apreciação futura) e as outras duas ficaram com uma redacção minimalista e expurgada 
de prazos e metas. 

De qualquer forma, e vista a esta distância, a Cimeira do Rio não pode deixar de ser considerada 
como um marco de referência muito relevante na procura do desenvolvimento sustentável.  

 
4.3  A Declaração do Milénio da Nações Unidas   
Em Setembro de 2000, a Assembleia Geral das Nações Unidas, contando com a presença de 

representantes de 189 países, entre os quais 147 Chefes de Estado e de Governo – a maior reunião 
deste tipo até agora realizada – aprovou solenemente uma resolução intitulada Declaração do Milénio 
das Nações Unidas [UN (2000)]. Nesta Declaração, para além de se reafirmar a confiança na ONU e 
na sua Carta e o respeito por um conjunto de valores fundamentais considerados essenciais para 
enquadrar as relações internacionais no século XXI – nos quais se incluem a Liberdade, a Igualdade, a 
Solidariedade, a Tolerância, o Respeito pela Natureza e a Partilha de Responsabilidade – assume-se 
um conjunto de importantes compromissos, alguns deles calendarizados, relativos à paz, segurança e 
desarmamento, ao desenvolvimento e erradicação da pobreza, à protecção do ambiente, aos direitos 
humanos, democracia e boa governância, à protecção dos mais vulneráveis, à satisfação das principais 
necessidades da África e ao reforço da ONU. 

Entre esses compromissos constam, por exemplo: 
-  o de reduzir a metade, até 2015, a percentagem da população mundial com rendimento inferior 

a 1 US dólar por dia, a percentagem das pessoas que sofrem de fome e a percentagem das pessoas 
que não dispõem ou não têm acesso a água potável; 

- o de prosseguir uma estratégia de desenvolvimento sustentável; 
- o de aplicar os princípios consignados na Agenda 21, aprovada no Rio de Janeiro, em  1992, 

durante a  Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (Cimeira Mundial do 
Rio); 

- o de terminar com a utilização insustentável dos recursos hídricos. 
Muitas destas questões foram posteriormente objecto de abordagens mais alargadas e 

desenvolvidas, em particular em reuniões e conferências a nível internacional, de que se destacam a 
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Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, promovida pela ONU e realizada em Agosto-
Setembro de 2002, em Joanesburgo, na África do Sul. 

 
4.4  A Cimeira Mundial de Joanesburgo de 2002 
A Cimeira de Joanesburgo de 2002 [UN (2002)] debruçou-se sobre todas as grandes questões 

relacionadas com o estado do ambiente, o subdesenvolvimento e o desenvolvimento sustentável, 
tendo adoptado duas resoluções: a Declaração Política – Declaração de Joanesburgo sobre 
Desenvolvimento Sustentável – e o Plano de Implementação da Cimeira Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável. 

Em termos de participação, esta Cimeira constituiu, provavelmente, o maior evento deste tipo até 
agora organizado pelas Nações Unidas, tendo estado presentes delegados de 195 países que 
duramente negociaram o Plano de Implementação que veio a ser adoptado. Mas os seus resultados 
concretos ficaram muito aquém do que seria necessário e desejável para a resolução dos gravíssimos 
problemas existentes, aliás claramente identificados e analisados durante a preparação e a realização 
da própria Cimeira. 

Na realidade, embora se tenha reconhecido que os progressos feitos, na década anterior, na 
implementação da Agenda 21, aprovada na Cimeira do Rio de 1992, tinham sido limitados e que se 
tinham verificado mesmo alguns retrocessos significativos, a Declaração Política, com 37 pontos, não 
acrescenta nada de substancial à da Cimeira do Rio, e o Plano de Implementação constitui um extenso 
documento com muito boas intenções que, no entanto, não procede a uma actualização da Agenda 21 
nem ataca em profundidade as causas dos problemas nem as soluções para os resolver. 

Fazendo uma interessante avaliação crítica e objectiva das Cimeiras Mundiais de Estocolmo, Rio 
e Joanesburgo, SOROMENHO-MARQUES (2002), por exemplo, conclui que esta última foi a mais 
pobre em resultados. 

De uma maneira geral, os especialistas apontam como mais negativos os resultados obtidos nos 
domínios da energia, biodiversidade, alterações climáticas, comércio, consumo e quadro institucional. 
Por outro lado, grande parte das metas quantificadas adoptadas constava já da Declaração do Milénio. 

Foi, certamente, tendo em mente estes resultados que o Presidente da África do Sul, Thabo 
Mbeki, anfitrião da Cimeira, ao fazer o seu balanço, resumiu esses resultados dizendo que «todas as 
decisões tomadas estão relacionadas com uma questão importante: o desenvolvimento do 
multilateralismo» e que «houve ainda entendimento sobre biodiversidade, protecção dos oceanos, 
pescas e metas em relação ao acesso à água potável, saneamento e saúde»; e que o Secretário-Geral 
da ONU, Kofi Annan afirmou que esta Cimeira «não deve ser vista como um ponto de chegada, mas 
sim como um ponto de partida». 

Julgo estarmos, neste momento, não tanto num ponto de partida ou de chegada, mas antes 
numa encruzilhada sem rumo certo ainda definido, não por desconhecermos os dados necessários 
para essa definição, mas por falta de uma reforma das instituições, a nível mundial, designadamente 
no quadro da ONU, que crie as necessárias condições para podermos seguir uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável. Aliás, tanto a Declaração Política como o Plano de Implementação 
referem que uma boa governância a nível internacional é essencial para o desenvolvimento 
sustentável, mas lamentavelmente, a única ideia inovadora trazida pela Cimeira sobre esta matéria foi 
a de que «o multilateralismo é o futuro», traduzida no forte incentivo ao estabelecimento de parcerias 
multilaterais envolvendo os Governos, o sector privado, as ONGs, os estudantes e os cidadãos mais 
sensibilizados. 
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4.5  O Relatório do Desenvolvimento Humano 2003 
O Relatório do Desenvolvimento Humano 2003 [UNDP 2003)] retoma, fundamentalmente, os 

objectivos da Declaração do Milénio, lançando um Pacto de Desenvolvimento do Milénio, «construído 
sobre o compromisso que os líderes mundiais assumiram na Conferência de Monterrey de 2002,sobre 
o Financiamento para o Desenvolvimento», destinada a «forjar uma nova parceria entre os países 
desenvolvidos e os países em desenvolvimento». 

O Relatório apresenta uma extensa avaliação dos problemas existentes a nível mundial, uma 
análise do que precisa ser feito e propostas concretas sobre a maneira de cumprir os objectivos da 
Declaração do Milénio, proporcionando um enquadramento para a maneira como as estratégias de 
desenvolvimento a nível nacional e o apoio internacional de doadores, dos organismos internacionais e 
de outros podem ser melhor alinhados e compatibilizados com os objectivos da Declaração do Milénio. 

Uma conclusão fundamental do Relatório é que, para atingir aqueles objectivos, os países em 
desenvolvimento carecem de um apoio financeiro, por parte dos países desenvolvidos, a níveis muito 
superiores aos actualmente existentes. O Relatório defende também ser necessário proceder à 
reestruturação do sistema mundial de comércio, em particular na agricultura, o que inclui o 
desmantelamento das práticas de subsidiação destes produtos utilizadas internamente pelos países 
ricos, a redução das tarifas aduaneiras e o nivelamento das regras comerciais, assim como fornecer 
aos países pobres medicamentos essenciais a preços acessíveis e aliviar, de forma mais sistemática e 
sustentada, a dívida externa dos países pobres.                                                                                              

 
5  A ÁGUA E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

5.1  A crise mundial da água  
A importância da água enquanto factor insubstituível do crescimento económico, da melhoria do 

nível e das condições de vida, da conservação da natureza, da protecção e qualificação do ambiente, e 
da promoção da estabilidade e segurança política e social, no quadro de uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável, vem sendo, cada vez mais, reconhecida e assumida em todo o Mundo, 
superando o simples conceito da água enquanto recurso natural essencial à existência do Homem e 
dos outros seres vivos, e ao suporte dos ecossistemas. 

Não obstante, é hoje também generalizadamente reconhecido estarmos perante uma crise 
mundial da água, com reflexos dramaticamente negativos para o nosso desenvolvimento sustentável. 

Neste contexto, e como seria de esperar, a água foi objecto de particular atenção nas Cimeiras 
Mundiais de Estocolmo, Rio de Janeiro e Joanesburgo, na Declaração do Milénio e no Relatório do 
Desenvolvimento Humano 2003.  

Os sinais mais recentes desta crise são por demais evidentes e estão claramente identificados e 
bem quantificados, por exemplo, nos documentos da Cimeira Mundial de Joanesburgo e no Relatório 
do Desenvolvimento Humano 2003, assim como em numerosos relatórios publicados pela UNESCO, 
UNEP, UNDP, WWC, etc, podendo referir-se, entre outros: 

- mais de 1100 milhões de pessoas (quase 20% da população mundial) não tem acesso a água 
potável; 65% da população sem água encontra-se na Ásia e 18% em África; mesmo nas áreas 
urbanas, apesar dos progressos registados na última década, o número de pessoas sem acesso a 
água potável aumentou em cerca de 62 milhões;  

- apesar disso, o consumo de água potável quintuplicou entre 1940 e 2000; este aumento deveu-
-se, no entanto, a razões diferentes nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento: nos 
primeiros, foi devido, fundamentalmente, aos crescentes níveis de bem-estar e ao uso ineficiente da 
água, o que conduziu a valores elevados de capitação que, por exemplo, nos EUA atingem 600 litros 
por habitante e por dia; nos segundos, foi devido, fundamentalmente, ao aumento da população, 
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mantendo contudo uma capitação muito baixa que, por exemplo, em África é, em média, da ordem dos 
30 litros por habitante e por dia;  

- se o actual ritmo de crescimento dos níveis de atendimento em água potável se mantiverem, 
por volta de 2025 dois terços da população mundial então existente (cerca de 6000 milhões de 
pessoas) terá sérias carências de água;  

- mais de 2500 milhões de pessoas vive em bacias hidrográficas partilhadas pelo menos por dois 
países; face à crescente escassez de água em grande parte desses países e à desigualdade das 
condições de acesso à água disponível, este facto constitui uma ameaça muito séria de ocorrência de 
guerras; 

- mais de 2400 milhões de pessoas (cerca de 40% da população mundial) não dispõe de 
saneamento básico adequado; 80% da população sem saneamento adequado encontra-se na Ásia e 
13% em África; 

- cerca de 80% das doenças são devidas à falta de água potável e saneamento adequado; mais 
de 5 milhões de crianças morre anualmente devido a doenças transmitidas pela água; 

- 70% das águas residuais industriais são lançadas nos meios hídricos superficiais sem qualquer 
tratamento. 

A crise mundial da água é, assim, uma das manifestações mais dramáticas da crise ambiental e 
social global referida nos capítulos anteriores.  

A resolução destes problemas é, por isso, vital não apenas para este ou aquele país ou região 
do Mundo, mas para toda a Humanidade, constituindo, portanto, obrigação de todos nós, e em 
particular da comunidade científica e técnica, contribuir empenhada e conscientemente para a sua 
resolução.   

 
5.2  Os grandes objectivos a atingir 
Foi tendo presente a extrema gravidade destes problemas que a Declaração do Milénio das 

Nações Unidas [UN (2000)] definiu, como grandes objectivos a atingir no domínio da água: 
- reduzir a metade, até 2015, a percentagem da população mundial sem acesso a água potável; 
- terminar com a exploração insustentável dos recursos hídricos através do desenvolvimento, a 

nível regional, nacional e local, de estratégias de gestão destes recursos que promovam tanto o cesso 
equitativo à água como o seu abastecimento em quantidade e qualidade adequadas.  

A Cimeira Mundial de Joanesburgo [UN (2002)] acrescentou a estes grandes objectivos:  
- reduzir também a metade, até 2015, a percentagem da população mundial que não dispõe de 

saneamento básico adequado; 
- desenvolver generalizadamente, até 2005, a elaboração de planos de gestão integrada dos 

recursos hídricos e de planos de uso eficiente da água. 
São, portanto, objectivos que têm a ver com melhorias muito significativas no acesso à água e 

ao saneamento; na utilização racional da água, especialmente na agricultura («more crop per drop») 
que é, de longe, o maior utilizador deste recurso; na gestão das bacias hidrográficas e aquíferos; na 
redução das perdas de água; etc. 

Estes objectivos foram também retomados quer no Relatório do Desenvolvimento Humano 2003 
[UNDP (2003)], quer no 3º Fórum Mundial da Água organizado pelo World Water Council e que teve 
lugar em Quioto, Shiga e Osaca, no Japão, em Março de 2003 [WWC (2003)]. 

Trata-se, sem dúvida, de objectivos inter-relacionados muito exigentes, mas da maior 
importância no quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável: por um lado, e como já se 
referiu, quase 20% da população mundial actual não tem acesso a água potável e cerca de 40% não 
dispõe de saneamento básico adequado; por outro lado, prevê-se que a população mundial cresça 
para os 7200 milhões de habitantes até 2015, pelo que, só para atingir os objectivos relativos à 
melhoria dos níveis de atendimento das populações em água e saneamento, se torna necessário levar 
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água potável e saneamento básico adequado, respectivamente, a mais cerca de 1300 milhões e 2000 
milhões de pessoas do que actualmente, o que representa um aumento, respectivamente, de cerca de 
30% e 54%.  

Como é evidente, o cumprimento destes exigentes objectivos requer, a nível mundial, a 
realização de enormes investimentos em infra-estruturas, a mobilização de avultados e apropriados 
meios financeiros, humanos e tecnológicos, públicos e privados, a adopção de adequadas políticas de 
gestão dos recursos hídricos, de cooperação e de parceria bi e multilateral e, fundamentalmente, uma 
vontade política determinada e concertada entre os Estados, condições que, muitos de nós, 
certamente, consideramos bastante difíceis de satisfazer.  

 É preciso notar, contudo, que mesmo que estes objectivos sejam cumpridos até 2015, mais de 
700 milhões de pessoas ficarão ainda sem acesso a água potável e mais de 1400 milhões sem acesso 
a saneamento básico adequado. Isto na segunda década século XXI! 

E, no entanto, quando nos confrontamos com a enormidade de recursos financeiros, humanos e 
tecnológicos aplicados, por exemplo, nas máquinas e esforços militares em todo o Mundo, quão 
facilmente atendíveis nos parecem, afinal, aqueles objectivos, o que permitiria melhorar, muito 
substancialmente, as condições de miséria e subdesenvolvimento actualmente existentes no Mundo. 

 
5.3  A Iniciativa da Água da União Europeia 
Consciente da obrigação de traduzir em acções concretas os compromissos relativamente à 

água assumidos na Declaração do Milénio das Nações Unidas e nas Cimeiras Mundiais de 
Joanesburgo e do Rio, a União Europeia está a desenvolver um projecto com vista a estabelecer uma 
plataforma de cooperação com outros países, para o desenvolvimento de parcerias para a acção, 
designado Iniciativa da Água da União Europeia [EC (2003)], o qual foi lançado durante a realização da 
Cimeira de Joanesburgo. 

De acordo com um Memorando interno do Instituto da Água português (INAG), a Iniciativa tem 
como objectivos gerais a observar por todas as parcerias: 

- reforçar e apoiar o compromisso político de desenvolver acções concretas e promover uma 
melhor governância; 

- reforçar a capacidade técnica e financeira das instituições à escala nacional, regional e local; 
-  promover uma maior eficiência e eficácia das acções a desenvolver; 
- aumentar a cooperação e coordenação, através do incentivo à participação dos diversos 

grupos de interesses; 
- reforçar a cooperação regional e sub-regional, através de uma gestão dos recursos hídricos ao 

nível das bacias hidrográficas partilhadas; 
-melhorar a coordenação entre as parcerias relativas à água já existentes nos países em 

desenvolvimento, de forma a definir opções de financiamento mais adequadas. 
As parcerias a criar no âmbito da Iniciativa têm uma base voluntária de participação, devendo 

estabelecer-se uma relação de complementaridade entre as acções a realizar por estas parcerias e as 
acções a realizar a nível governamental e intergovernamental resultantes directamente da Cimeira de 
Joanesburgo. 

A Iniciativa apresenta uma estrutura modular (ver Quadro 1 na página seguinte), correspondendo 
a cada módulo um grupo de trabalho liderado por um ou mais países da UE ou pela própria Comissão 
Europeia, cabendo a esta liderança elaborar o texto de suporte do tema em questão. 

Cada grupo de trabalho define e desenvolve o seu próprio programa de acção. 
Neste momento, estão já criados todos os grupos de trabalho e elaborados os texto de suporte 

dos respectivos temas que têm vindo a ser discutidos nas reuniões já realizadas para o efeito, mas 
ainda não se passou para a fase de implementação com a criação de parcerias envolvendo, para além  
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de instituições da administração central, regional e local dos Estados participantes, o sector 
privado e as ONGs. 

Portugal, além de liderar com a Espanha o grupo de trabalho para a América Latina, está a 
participar também nos restantes grupos de trabalho, sendo essa participação assegurada pelo INAG. 

Quadro 1  Estrutura modular da Iniciativa 

 
 De acordo com o Memorando interno do INAG já referido, nesta primeira fase a Iniciativa vai ser 

desenvolvida com base nas estruturas existentes, tendo em conta o conhecimento, os métodos e as 
melhores práticas disponíveis. Neste contexto, é de realçar as acções de cooperação que Portugal, 
através do INAG, tem vindo a desenvolver com Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo-Verde. 

Estas parcerias coincidem com os princípios essenciais, definidos pelas Nações Unidas, para 
fundamentar a cooperação e coordenação entre países. Os projectos de cooperação existentes 
destinam-se à resolução de problemas ambientais e sociais básicos, como o acesso à água potável e 
ao saneamento, e ao fornecimento de tecnologias e conhecimentos indispensáveis para suprir as 
necessidades específicas de cada país, em termos de caracterização e avaliação das questões 
relativas à água, sendo também contemplado o apoio na criação de estruturas administrativas e 
jurídicas de suporte à execução e fiscalização das medidas de gestão integrada dos recursos hídricos. 

 
5.4   Importância da cooperação dos países de língua oficial portuguesa 
A Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa abrange, hoje, mais de 200 milhões de 

habitantes, repartidos por oito países em quatro continentes. Os respectivos povos têm uma História 
com muitos e longos períodos comuns, onde partilharam e continuam a partilhar acontecimentos, 

Módulo Designação Líder 

I Componente África: 
  - abastecimento de água e saneamento 

Dinamarca 

II Componente África: 
  - gestão integrada de recursos hídricos 

França 

III Componente Europa de leste, Cáucaso e  
Ásia Central: 
  - abastecimento de água e saneamento 
  - gestão integrada de recursos hídricos 

Dinamarca 

IV Componente financeira Reino Unido 

V Componente de investigação Comissão Europeia 

VI Componente Mediterrâneo: 
  - abastecimento de água e saneamento 
  - gestão integrada de recursos hídricos 

Grécia 

VII Componente América Latina: 
  - abastecimento de água e saneamento 
  - gestão integrada de recursos hídricos 
  - prevenção contra eventos extremos          
    (cheias e secas) 

Portugal e Espanha 
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projectos, sucessos e insucessos comuns, que desenvolveram e mantêm importantes afinidades 
culturais, que têm um conhecimento mútuo aprofundado e que, integrando hoje Estados 
independentes, pretendem continuar a privilegiar o desenvolvimento das suas relações culturais, 
económicas e sociais. 

Trata-se, sem dúvida, de uma das mais importantes comunidades linguísticas a nível mundial, 
pelo que este facto pode e deve constituir um incentivo relevante para o reforço e aprofundamento de 
parcerias com vista à cooperação numa área tão crucial, não só para este conjunto de países mas 
também para a Humanidade, como é a do desenvolvimento sustentável. 

Aliás, a realização deste 6º SILUSBA é, em si mesma, uma manifestação deste espírito de 
parceria e cooperação entre as comunidades científicas e técnicas dos respectivos países. 

Por outro lado, e como foi já anteriormente referido, um dos requisitos que tem vindo a ser 
apontado como essencial para a definição e implementação de uma estratégia de desenvolvimento 
sustentável é o da boa governância, tanto ao nível de cada Estado como a nível internacional, 
entendendo-se como governância a forma como são organizadas as actividades de governo dos 
agentes políticos, administrativos e sociais [OCDE (2001)]. 

Ora uma das condições que tem vindo a emergir como determinante para a adopção de novas e 
mais adequadas formas de governância é a da participação activa nos processos de elaboração e 
aplicação das decisões por parte dos indivíduos e grupos detentores de maiores conhecimentos sobre 
as necessidades e os recursos e sobre o que é desejável e o que é possível, com maior espírito 
criativo e inovador, e que assegurem um mais elevado nível de integridade, responsabilidade e 
transparência [OCDE (2001)].  

Julgo que a comunidade científica e técnica é, de uma maneira geral, detentora destes atributos, 
pelo que lhe competirá contribuir, pela sua acção, para a adopção das novas e necessárias formas de 
governância. 

A APRH e as Associações congéneres dos países de língua oficial portuguesa têm, assim, um 
importante e indeclinável papel a desempenhar na resolução dos problemas que caracterizam a crise 
mundial da água, sendo, sem dúvida, a Iniciativa da Água da União Europeia uma das importantes 
oportunidades para o fazer, já que todos os países de língua oficial portuguesa, com excepção de 
Timor Leste (que, de qualquer forma, se deveria procurar integrar) se localizam nas áreas geográficas 
abrangidas pela Iniciativa. 

A intervenção destas Associações pode, certamente, desenvolver-se de várias formas, mas há 
três vertentes que me parecem particularmente adequadas para essa intervenção:  

- divulgando a Iniciativa e as suas actividades, e incentivando os seus membros e os membros 
da comunidade científica e técnica em geral a participar na Iniciativa; 

- participando institucionalmente nas parcerias e actividades da Iniciativa; 
- exercendo, em conjunto, uma função de monitorização e acompanhamento das actividades da 

Iniciativa e de controle da sua execução. 
É este o desafio que aqui se deixa. 
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RESUMO 

 
Apresenta-se neste artigo uma reflexão sobre a importância da água num contexto de constante aumento das 
necessidades de água associadas ao acréscimo da população mundial e dos consumos per capita, enunciando 
os potenciais conflitos relacionados com a satisfação das necessidades dos diferentes utilizadores e salientando 
a importância da adopção de metodologias que conduzam ao uso eficiente da água.  
Identificam-se as situações que podem conduzir a esses conflitos, não só entre utilizadores da água do mesmo 
país como de países partilhando bacias internacionais. Nesta perspectiva apresentam-se, de forma resumida, 
alguns casos de conflitos internacionais gerados pela utilização da água e uma análise das suas causas. 
Apresentam-se os aspectos considerados mais relevantes da legislação sobre rios internacionais, salientando-se 
a importância do estabelecimento de modelos de cooperação regional e internacional credíveis, numa 
perspectiva de solucionar em antecipação esses conflitos. O caso de Portugal e Espanha é apresentado com 
base numa breve nota histórica das relações entre os dois países no domínio dos rios internacionais e numa 
apresentação sumária dos aspectos considerados mais relevantes dos diversos convénios assinados e, em 
particular, da Nova Convenção. 
Termina-se a comunicação com sugestões para reflexão, baseadas na análise feita sobre os desafios que se 
colocam com vista à resolução dos diversos problemas relacionados com a utilização da água, salientando-se a 
importância de garantir a implementação de modelos de gestão de recursos hídricos tendo por base a bacia 
hidrográfica. 
 
Palavras-chave: Recursos hídricos, consumos de água, usos conflituais da água, legislação sobre rios 
internacionais.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Sem água não há vida, constituindo desde tempos imemoriais parte indispensável de diversas 

práticas religiosas, tais como a imersão e a purificação: a água que lava torna-se o símbolo da 
purificação espiritual. A água é um factor vital de desenvolvimento nas suas componentes sócio-
económicas de: abastecimento às populações e à indústria, rega, suporte aos eco-sistemas, produção 
de energia, turismo, transporte, pesca, lazer, luta contra incêndios, etc. 

A história da Humanidade tem-se encarregado de nos chamar a atenção para a importância da 
água, sendo frequente ouvir responsáveis políticos de craveira mundial afirmar que a água constitui, no 
início do Século XXI, o recurso natural mais valioso, designando-o por “ouro branco” ou também por 
“petróleo verde”. 

No entanto, em pleno século XXI, mil milhões de pessoas não têm acesso a abastecimento de 
água potável e cerca de 2,4 mil milhões (~1/3 da população mundial) não têm saneamento. 

Em resultado da falta de água para abastecimento às populações, da sua má qualidade e da 
falta de saneamento estima-se que:  

• 2,2 mil milhões de pessoas morrem todos os anos  
• 6000 crianças morrem diariamente 
• 250 milhões de pessoas sofrem de doenças. 

A este cenário, intimamente relacionado com o facto de que a saúde humana depende das 
disponibilidades de água em quantidade e qualidade, há que acrescentar, pela sua importância para o 
desenvolvimento das condições mínimas de bem-estar, os efeitos da falta de água relacionados com a 
produção de alimentos e de energia, o que condiciona as opções de desenvolvimento económico e 
social. 

Reconhecendo o papel crucial da água no desenvolvimento sustentável a Cimeira de 
Joanesburgo, em 2002, considerou, no âmbito dos aspectos centrais da agenda que incluíram o 
desenvolvimento sustentável, a acção global de combate à pobreza e a protecção do ambiente como 
elementos críticos das negociações e das conclusões: a água e o saneamento e a energia.  

Em relação à água e saneamento esta Cimeira apontou como objectivos a atingir em 2015 
(reafirmação do Millennium Development Goal) a “redução para metade da percentagem da população 
que não tem acesso a água potável e a saneamento”. 

O aumento da população, designadamente nos países mais carenciados, associado ao 
crescente aumento dos consumos de água, têm como consequência um agravamento da pressão 
sobre a exploração dos recursos hídricos, tornando a água uma fonte potencial de conflitos.  

 

2. EVOLUÇÃO DAS NECESSIDADES DE ÁGUA. FONTES DE 
CONFLITO 

 

A estimativa anual de consumo de água, Fig.1 (extraída de POSTEL, 1992), indica que ele 
quintuplicou entre 1940 e 2000. Este acréscimo de consumo está relacionado, nos países mais pobres 
ou em vias de desenvolvimento, com o aumento da população, enquanto nos mais desenvolvidos com 
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crescentes níveis de exigência, associados à melhoria dos padrões de bem-estar social, o que conduz 
a valores sempre crescentes dos consumos por habitante.  

 
 

Fig. 1 – Estimativa anual de consumo de água 
 

Na fig.2 apresentam-se estimativas da evolução da população mundial até 2060 (HAUPT e 
KANE, 2000).  
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Fig. 2 – Evolução da população mundial. Cenários 

Da análise destas estimativas pode inferir-se que as necessidades de água vão ser cada vez 
maiores, o que pressupõe a adopção de medidas conducentes ao aumento das disponibilidades e de 
conservação da água, que exigem a adopção de medidas adequadas de gestão dos recursos hídricos.  
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Para além do aumento global da população mundial, há igualmente que ter em conta a tendência 
actual, nomeadamente nos países mais pobres e com maiores taxas de crescimento da população, 
para a concentração da população e de actividades económicas em grandes cidades que, em muitos 
casos, se localizam em regiões fortemente carenciadas de recursos hídricos. Para a solução deste 
problema políticos e técnicos têm equacionado esquemas de transferências de água de zonas mais 
húmidas para as zonas mais deficitárias.   

No quadro seguinte, extraído de SAMSON, P e CHARRIER, B (1997), apresentam-se os valores 
das disponibilidades de água em 1992, expressos em m3 por habitante e por ano (m3/hab./ano), em 
alguns países de África e do Médio Oriente, assim como as estimativas de redução dessas 
disponibilidades entre 1992 e 2010 (valores expressos em percentagem). 
 
AFRICA 1992 

(m3/hab./ano) 

2010 
(m3/hab./ano) 

VARIAÇÃO 
(%) 

MÉDIO 
ORIENTE 

1992 
(m3/hab./ano) 

2010 
(m3/hab./ano) 

VARIAÇÃO 
(%) 

Argélia 730 500 -32 Arábia 

Saudita 

140 70 -50 

Cabo 
Verde 

500 290 -42 EAU 120 60 -50 

Djibuti 750 430 -43 Israel 330 250 -24 

Egipto 30 20 -33 Jordânia 190 110 -42 

Líbia 160 100 -38 Kuwait 0 0 0 

Mauritânia 190 110 -42 Quatar 40 30 -25 

Ruanda 820 440 -46 Síria 550 300 -45 

Tunísia 450 330 -27 Iemen 240 130 -46 

Quadro 1-Variação das disponibilidades de água em alguns países de África e do Médio Oriente (1992-2010) 

Salienta-se que nestes países as disponibilidades de água por habitante eram, já em 1992, 
bastante inferiores a 1 000 m3/hab./ano, valor abaixo do qual a situação é considerada como 
extremamente baixa na escala de valores apresentada no documento publicado pelo Parlamento 
Europeu (ANETEC,1997). 

Do exposto pode inferir-se que os aumentos de população, aliados a acréscimos de consumo, 
tornam a água uma fonte potencial de conflitos, especialmente nas zonas do planeta onde, sendo 
escassa, se verifica uma concentração de população e de actividades económicas. Tornam-se, assim, 
cada vez mais importantes as tarefas relacionadas com a identificação de situações que podem 
conduzir a esses conflitos e com o estabelecimento de legislação internacional e de modelos de 
cooperação regional e internacional credíveis, numa perspectiva de os solucionar em antecipação.  

Estes modelos de cooperação deverão ter como princípio fundamental que a unidade de 
planeamento natural dos recursos hídricos é a bacia hidrográfica. Em qualquer situação deve 
igualmente ter-se presente que a problemática da partilha quantitativa dos caudais deve estar 
permanentemente associada à perspectiva de protecção do ambiente e dos ecossistemas, ou seja, que 
as bacias hidrográficas devem ser consideradas como um todo harmónico. 

Tendo em atenção, por um lado, que cerca de 47% da superfície da terra corresponde a bacias 
hidrográficas de rios internacionais e, por outro, que os países mais pobres do planeta e com maior 
taxa de crescimento da população se situam, na maioria dos casos, em zonas altamente carenciadas 
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de água (regiões áridas ou semi-áridas) ou onde se verificam situações climatológicas extremas (secas 
ou cheias catastróficas), percebe-se a importância do problema para a garantia da paz. 

Com vista à satisfação das necessidades crescentes de água várias soluções têm sido 
equacionadas por diferentes países, entre as quais se referem, pelo seu impacto e por poder originar 
situações de conflito, as baseadas em transferências de água de zonas mais húmidas para as zonas 
mais deficitárias. Em ANETEC (1997) são apresentados alguns exemplos dos sistemas actualmente 
em funcionamento que têm por objectivo essas transferências. 

 

3. AS GUERRAS DA ÁGUA 
 
A consciência crescente de que os recursos hídricos constituem um bem escasso tem conduzido 

a que algumas nações considerem o acesso à água nos rios internacionais como um assunto de 
segurança nacional. 

Aproximadamente 40% da população mundial vive em bacias hidrográficas partilhadas por pelo 
menos dois países. Só em África existem 57 países em que pelo menos dois desses países partilham 
lagos e rios internacionais. 
No quadro seguinte, extraído de SAMPSON e CHARRIER (1997), apresentam-se alguns dos países 
que, partilhando bacias hidrográficas de rios internacionais, têm afluências fortemente dependentes de 
água gerada fora das suas fronteiras, indicando-se a contribuição, expressa em percentagem, dessas 
afluências em relação ao escoamento total. 
Egipto (97%) Roménia (82%) Egipto (97%) Áustria (38%) Hungria (95%) 

Luxemburgo(80%) Albânia(53%) Iraque (66%) Mauritânia (95%) Síria (79%) 

Uruguai (52%) Jordânia 36%) Paquistão (36%) Congo (77%) Alemanha (51%) 

Venezuela (35%) Bulgária (91%) Botsuana (94%) Portugal (48%) Senegal (34%) 

Holanda (89%) Paraguai (70%) Sudão (77%) Gâmbia (86%) Bangladesh (42%) 

Israel (21%) Cambodja (82%) Bélgica (33%) Tailândia (39%)  

Quadro 2 – Países que partilham bacias hidrográficas de rios internacionais 

 

Por exemplo, de acordo com os valores apresentados, constata-se que 97% da água que se 
escoa no rio Nilo no território do Egipto é gerada nos territórios dos outros oito países da bacia 
hidrográfica  

Daí a afirmação de Boutros-Ghali, em 1989, à data Ministro dos Negócios Estrangeiros do 
Egipto, ao dirigir-se ao Congresso dos E.U.A.: "A segurança nacional do Egipto está nas mãos de oito 
países Africanos da Bacia do Rio Nilo". Boutros-Ghali, com esta afirmação pretendeu, por um lado, 
sublinhar a importância da água na economia do Egipto e, por outro, chamar a atenção para um 
aspecto de grande impacte no âmbito das relações entre países que partilham cursos de água com 
uma bacia hidrográfica comum. 

Traduzindo as grandes preocupações do Egipto em relação a eventuais utilizações de água 
pelos países de montante que possam reduzir as afluências ao trecho final do rio Nilo, o presidente 
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Anwar Sadat afirmou, após a assinatura dos famosos acordos de paz com Israel, que "a única questão 
que poderá conduzir o Egipto a entrar novamente em guerra é a água". 

Falar da "crise da água" no Médio Oriente tornou-se quase lendário, onde Israel, Jordânia e 
Palestina partilham a bacia hidrográfica do Rio Jordão. Thomas Naff, professor na Universidade de 
Pensilvânia e analista dos problemas do Médio Oriente declarou: "É a água, em última análise, que 
determina o futuro dos territórios ocupados e, consequentemente, o problema da guerra ou da paz na 
região" (in: POSTEL, 1992). O Rei Hussein declarou em 1990 que a água era o único problema que podia 
conduzi-lo a declarar guerra a Israel. 

Israel impediu a construção por parte da Síria e da Jordânia de uma barragem no rio Yarmuk, 
afluente do rio Jordão, temendo que essa barragem pudesse reduzir o escoamento neste rio. 

Nas bacias dos Rios Tigre e Eufrates existem três países com forte interesse nos recursos 
hídricos aí gerados. Os dois rios nascem nas montanhas da zona oriental da Turquia, escoando-se o 
Rio Eufrates através da Síria e do Iraque e o Rio Tigre através do Iraque, unindo-se os dois antes de 
atingirem o Golfo Pérsico. 

A Turquia, país pobre em petróleo, mas rico em água, está a realizar um grande projecto global 
no sentido de aproveitamento dos recursos hídricos associados às bacias hidrográficas dos dois rios, 
numa perspectiva de produção de energia e de rega. Trata-se do "Grande Projecto Anatoliano" (GAP). 

Síria e Iraque temem que este projecto constitua um forte entrave aos seus planos de 
desenvolvimento. Efectivamente, a realização do projecto pode reduzir o escoamento no Eufrates à 
entrada da Síria de 35%, em ano médio, e de valor superior em ano seco. As necessidades de água 
nestes países, cujas populações se estima possam aumentar, entre o ano 2000 e 2015, de 39% e 
47%, respectivamente, criam igualmente fortes apreensões. 

O Banco Mundial pôs como condição para financiamento das obras a realização de um acordo 
de cooperação entre os três países tendo em vista a partilha das águas do rio Eufrates. 

Outra situação de conflito latente existe entre a Índia e o Paquistão na disputa das águas do rio 
Indú que conduziu estes países à beira da guerra. 

Na Europa o Danúbio, com a bacia hidrográfica contendo actualmente territórios de 10 países 
(Alemanha, Áustria, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Hungria, Moldávia, Roménia e Ucrânia), 
tem constituído um caso bem conhecido de disputas e acordos, com evoluções dependentes das 
fronteiras políticas e do poder de cada um dos países à data da celebração desses acordos. Data do 
princípio do século XIX o primeiro acordo com vista à garantia da livre navegação neste rio. 

Recentemente, em 1992, a Eslováquia e a Hungria tiveram um conflito de dimensões um pouco 
alarmantes e que teve como causa a utilização das águas do rio Danúbio (ROSE,1993). 

Refere-se, pela sua importância na resolução dos conflitos, a Convenção para a Protecção e Uso 
Sustentável do Rio Danúbio, assinada em Sófia em 1994, por todos os países da bacia hidrográfica. 

 

4. LEGISLAÇÃO SOBRE RIOS INTERNACIONAIS. PRINCÍPIOS 
GERAIS 

 
Quando a bacia hidrográfica de um dado rio integra territórios sob jurisdição de dois ou mais 

países está-se perante um rio internacional, o que implica a necessidade do estabelecimento tácito ou 
explícito de um acordo entre os países interessados. 
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Protocolos e convenções regulando os rios internacionais têm vindo a ser desenvolvidos ao 
longo dos tempos, sendo os iniciais fundamentalmente baseados em acordos entre estados fronteiriços 
orientados para a garantia da navegação e para o estabelecimento de condições de pesca. 
Posteriormente esses acordos começaram a envolver de forma gradual a produção de energia e a 
utilização dos recursos hídricos. 

Actualmente os aspectos de protecção do ambiente constituem uma das principais preocupações 
das normas e leis que regulam a utilização dos rios internacionais. Esta evolução surge não só porque 
a navegação passou a ter menos importância no contexto global do uso dos recursos hídricos, mas 
fundamentalmente porque o crescimento da população e o desenvolvimento económico dos últimos 
anos provocou uma significativa intensificação dos usos da água com reflexos na pressão sobre a 
procura e, consequentemente, com implicações sobre o ambiente. 

O primeiro tratado a tratar dos rios como” internacionais” foi o de Versalhes datado de 1919, que 
estabelece os usos da água do Reno na zona de fronteira entre a França e a Alemanha. Este tratado 
reflecte bem a importância política de cada um dos países signatários à data da sua assinatura. Em 
1921, a Convenção de Barcelona com o seu Statute of the Regime of Navigation Waterways of 
International Concern, estabeleceu os princípios básicos da liberdade de navegação. Apenas alguns 
estados ratificaram esta convenção. 

Em CORREIA e SILVA (GLEDITSCH, P., 1993) são apresentados diversos tratados e 
convenções assim como alguns aspectos sobre as legislações de rios internacionais.  

O ponto de vista geográfico tradicional, que definia um “rio internacional” se a zona navegável 
desse rio fosse de interesse para dois ou mais estados, é bastante diferente do actual que estabelece 
que, do ponto de vista legal, um rio é “internacional” quando um estado deixa de ter a totalidade dos 
poderes e competências que normalmente pertencem ao seu próprio território ou sobre a sua 
jurisdição. 

Na ausência de regras legais, há uma tendência para cada estado fronteiriço usar a água o mais 
possível, limitando os direitos dos outros países e transferindo para eles externalidades negativas tais 
como a poluição. Daí a importância de se dispor de um corpo doutrinário consistente que regule a 
partilha e utilização dos recursos hídricos de rios internacionais. 

Dos diferentes documentos que têm sido produzidos tendo em vista o estabelecimento desse 
corpo doutrinário salientam-se, pela sua importância para Portugal, os seguintes: 

• Convenção de Espoo sobre o Impacte Ambiental num Contexto Transfronteiriço, datada de 
1991; 

• Convenção de Helsínquia, datada de 1992; 
• Cimeira da Terra realizada no Rio de Janeiro em 1992; 
• Directiva 2000/60/CE (Directiva-Quadro da Água), aprovada em Junho de 2000. 

Na primeira salienta-se a obrigação de os estados ribeirinhos procederem a uma avaliação 
ampla do impacte ambiental dos grandes projectos, onde se incluem as barragens e grandes albufeiras 
susceptíveis de originarem um impacte transfronteiriço significativo, avaliação que será prévia à tomada 
de qualquer decisão de autorização ou início das actividades de construção. 

Na segunda salienta-se o disposto no Art.º 2º segundo o qual os estados ribeirinhos se 
comprometem a cooperar “na base da igualdade e reciprocidade, particularmente por meio de acordos 
bilaterais e multilaterais, de modo a desenvolverem políticas, programas e estratégias conciliadas, 
aplicadas às bacias hidrográficas ou a parte delas, e com o objectivo de prevenir, controlar e reduzir o 
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impacte transfronteiriço e de proteger o ambiente das águas transfronteiriças ou o ambiente no qual 
essas exerçam influência, incluindo o ambiente marinho”. 

Refira-se que foi com base no disposto nesta Convenção, da iniciativa das Nações Unidas, que 
foi preparada a “Convenção para a Protecção e Uso Sustentável do Rio Danúbio”, anteriormente 
referida. 

A terceira constituiu a expressão mais evidente das preocupações no sentido do estabelecimento 
de acções tendo em vista a protecção do ambiente e a concertação entre os Estados para a resolução 
dos problemas do desenvolvimento equilibrado e duradouro, que tenham em conta princípios e 
conceitos como os do desenvolvimento sustentável, da acção preventiva e da precaução. 

A quarta estabelece o enquadramento para a protecção das águas, numa perspectiva de 
protecção e melhoria do estado ecológico dos meios hídricos, com destaque para a promoção do uso 
sustentável da água baseado na protecção a longo prazo dos recursos hídricos. Consagra o princípio 
de que a unidade básica de gestão dos recursos hídricos é a bacia hidrográfica, aspecto de grande 
relevância para os rios internacionais ibéricos.  

Pela sua importância, em relação ao tema em questão, referem-se igualmente os documentos 
que têm sido produzidos, no âmbito da Comissão Económica para a Europa, pelo Comité das Políticas 
do Ambiente, datados de 1994 e 1995. Os objectivos destes documentos são o estabelecimento dos 
princípios que devem nortear os países da UE nas convenções sobre a protecção da utilização dos 
cursos de água transfronteiriços e dos lagos internacionais e sobre os efeitos transfronteiriços dos 
acidentes industriais. 

Da análise da diversa documentação sobre o tema, diversos aspectos podem ser sucintamente 
considerados como mais relevantes: 

• uso da água; 
• partilha da água; 
• poluição da água e outros efeitos adversos; 
• desenvolvimento conjunto (cooperação). 

Diversas teorias ou doutrinas têm sido utilizadas para justificar os interesses nacionais ou 
unilaterais. Os Países de montante utilizam o argumento de que não há limites para os direitos de 
soberania absoluta de cada nação no interior do seu território. Inversamente, os países de jusante 
defendem a posição que o respeito do regime natural dos rios internacionais é o aspecto mais 
importante e que, consequentemente, quaisquer alterações de tal regime implicam uma violação da 
integridade territorial dos seus territórios. 

Na prática, estas duas teorias extremas são demasiado severas para serem aceites 
pacificamente. Por um lado, porque não promovem a harmonia internacional e a paz e, por outro, 
porque não se adequam aos princípios estabelecidos nas leis internacionais sobre os cursos de água. 

Estes princípios são baseados nos conceitos de soberania, comunidade de interesses e 
coerência entre países partilhando a mesma bacia hidrográfica. Consequentemente, não há direito 
exclusivo de um país usar as águas de um curso de água internacional. 

Dois princípios surgem então como orientadores das leis internacionais sobre a água: 
1. uso equitativo; 
2. sic utere tuo ut alienum non laedas. 
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A doutrina do uso equitativo impõe que sejam tidos em atenção os interesses de todos os países 
da bacia hidrográfica em causa, aquando da partilha e utilização dos recursos hídricos dos rios 
internacionais. 

A sua aplicação a casos concretos é flexível. Baseia-se na consideração de um grande conjunto 
de elementos, que incluem: usos prioritários, origens alternativas de água, eficiência, necessidades das 
populações, etc. 

A partilha equitativa exige: 
• dados consistentes em termos de necessidades de água; 
• troca de dados de observação sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

(qualidade e quantidade); 
• comunicação e informação sobre usos actuais e planeados para o futuro, aspecto 

fundamental para um relacionamento baseado na confiança e na cooperação. 
A título de exemplo o Banco Mundial exige, antes da aprovação de projectos em bacias 

hidrográficas internacionais, que sejam assumidas responsabilidades sobre os potenciais danos nos 
outros países resultantes da sua efectivação. 

Em resumo, os países de montante são geralmente relutantes na aceitação do princípio de 
"bacia hidrográfica internacional" ou "sistema hídrico", que pode ser gerida com cooperação entre os 
diversos países e equitativamente partilhada na distribuição dos recursos hídricos gerados nas bacias 
hidrográficas dos rios internacionais. 

Existem ainda velhos conceitos que as nações têm total soberania no interior das suas fronteiras 
e, consequentemente, poucas ou nulas obrigações em relação aos seus países vizinhos. 

Os princípios fundamentais das leis internacionais são baseadas no uso equitativo e na justiça 
natural, sendo frequentemente expressos através das máximas bem conhecidas: "a pacta sun 
servanda" ou "sic utere tuo ut alienum non laedas". 

Princípios que estão a ganhar influência: 
• Necessidade de informar e consultar os países vizinhos com os quais partilham os 

recursos hídricos antes de tomar decisões que os possam afectar; 
• Evitar provocar danos significativos nos outros países utilizadores da água; 
• Utilizar a água em rios com bacias hidrográficas internacionais partilhando-a de forma 

razoável e equitativa. 
Em relação aos conceitos de partilha de forma razoável e equitativa, os factores que os 

condicionam são tão vastos e cobrindo aspectos tão largos que oferecem pouca eficácia prática. 
Serão pois as negociações directas entre os países envolvidos que devem definir o conteúdo dos 

próprios acordos. 

5. O CASO DE PORTUGAL E ESPANHA 
5.1 – Breve Nota Histórica 
 

Portugal e Espanha, dois países membros da União Europeia, partilham entre si quatro 
grandes rios (Minho, Douro, Tejo e Guadiana) e outros de menor importância, cujas bacias 
hidrográficas somam a área de 45% da superfície da Península Ibérica. 
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Fig. 3 – Bacias hidrográficas dos rios internacionais da Península Ibérica (INAG, PNA) 

 

A definição da fronteira entre Portugal e Espanha é estabelecida entre a foz do Rio Minho e a 
confluência do Rio Caia com o Rio Guadiana, pelo tratado dos limites assinado em 29 de Setembro de 
1864 e cujas ratificações foram trocadas em Lisboa em 19 de Março de 1866. 

A delimitação da fronteira entre a confluência da ribeira de Cuncos com o rio Guadiana e a foz 
deste rio foi estabelecida por Convénio assinado em Lisboa em 29 de Junho de 1926, cujas ratificações 
foram trocadas também em Lisboa, em 17 de Junho de 1927. 

No seu Artigo 28.º o Tratado de 1864 dispõe que, “atendendo a que a linha internacional 
segue, em várias partes, cursos de água e toca em algumas fontes, estes serão de uso comum para os 
povos de ambos os reinos”. 

Por outro lado, no Art.º 26.º as duas partes convieram na elaboração dum regulamento 
especial que, "tendo em devida conta os danos produzidos anteriormente, em consequência de 
construções nas margens e alterações do curso das suas águas, estabelecesse e fixasse para o futuro 
as regras convenientes com respeito à construção de obras de qualquer classe nas margens dos 
troços fronteiriços". 

A importância da água nas relações entre os dois países está bem evidenciada no texto deste 
tratado. 

 
5.2 – Convénios 
 

A existência de uma fronteira extensa entre Portugal e Espanha em que as linhas de água 
constituem, em grande parte, o “traço” que a define, associado ao facto de três dos maiores rios da 
península ibérica corresponderem a rios internacionais, conduziu inevitavelmente à necessidade, por 
parte dos dois países, do estabelecimento de convénios para a utilização equilibrada e duradoura dos 
cursos de água compartilhados. 

Surgem, neste contexto, os convénios de 1964, para a bacia do Rio Douro que substitui e 
estende o anterior de 1927, e o de 1968 para os rios Minho, Lima, Tejo, Guadiana e Chança. No 
Convénio de 1964 não é feita qualquer partilha de caudais, mas tão só de quedas dos troços 
internacionais do Douro e de alguns dos seus afluentes. 
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Necessariamente que o conteúdo destes convénios traduziu, no essencial, os conceitos 
dominantes na época em que foram elaborados. Saliente-se que, como se referiu, na época a água era 
considerada, a nível de decisão de partilha de recursos, fundamentalmente para produção de energia. 

A importância da componente de produção de energia é bem evidenciada no título de uma 
prestigiada publicação em língua francesa intitulada “La Houille Blanche" (A Hulha Branca). 

A análise do Convénio de 1964 permite constatar que, no essencial, são as quedas que são 
repartidas em partes iguais, no pressuposto de que os caudais não variam significativamente entre as 
secções de montante e de jusante dos troços abrangidos pelo convénio. Tratou-se fundamentalmente 
de um acordo entre empresas concessionárias dos aproveitamentos hidroeléctricos, avalizado pelos 
governos dos dois países. 

No que se refere ao Convénio de 1968 a situação não é muito diferente, não fazendo qualquer 
referência explícita à partilha de caudais. Essa partilha aparece, no entanto, subjacente nas actas 
anexas onde são apresentados os cálculos do potencial energético, obtidos por produto do caudal 
médio anual pela queda. É ao abrigo deste convénio que está sendo executado o aproveitamento de 
Alqueva, no rio Guadiana 

Não houve a preocupação, nem rio a rio, nem globalmente, de repartir o caudal entre os dois 
países em partes iguais ou segundo um critério previamente fixado. Há, no entanto, referências a 
consumos e retiradas de água nos troços a montante, caso dos previstos para o canal de derivação 
Tejo-Segura. 

Da análise destes Convénios pode inferir-se, no que se refere à partilha dos caudais, que: 
• não há referências precisas a limitações de natureza ambiental ou outras, relacionadas 

com a utilização dos caudais; 
• a caracterização dos caudais a atribuir a cada País é pouco eficaz pois não permite a 

sua verificação e controlo. 
Constata-se igualmente, o que se compreende face às datas em que foram elaborados, que as 

matérias de protecção dos recursos hídricos e da qualidade da água estão omissas ou são tratadas 
muito sumariamente. 

 
5.3 – Nova Convenção 

 
Em 1999 foi ratificada (Decreto do Presidente da República nº 182/99, de 17 de Agosto) e veio 

a entrar em vigor no início deste ano a “Convenção Sobre a Cooperação Para a Protecção e o 
Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas” que havia sido 
assinada em Albufeira em finais de Novembro de 1998. Esta convenção determina um vasto programa 
de cooperação entre as autoridades dos dois Estados para a gestão coordenada dos recursos hídricos 
das bacias compartilhadas e mandata a Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da 
Convenção para o efeito.  

Esta nova Convenção traduz no plano normativo uma perspectiva moderna em que à 
problemática da partilha quantitativa dos caudais, está permanente associada a perspectiva ambiental 
e holística na análise de todos os aspectos que se relacionam com as bacias hidrográficas partilhadas 
pelos dois Países. Trata-se pois duma abordagem em que estas bacias são consideradas como um 
todo harmónico e em que o normativo se baseia na obrigação de cooperação com base na igualdade 
de soberania entre Estados.  

Os aspectos de natureza técnica que são objecto desta convenção têm a ver fundamentalmente 
com: 

(a) partilha dos caudais; 
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(b) qualidade das águas e o controlo da poluição numa perspectiva da procura do equilíbrio 
entre a protecção do ambiente e o aproveitamento dos recursos hídricos necessários para 
o desenvolvimento sustentável dos dois países; 

(c) avaliação dos impactes dos diferentes projectos existentes e a desenvolver nas bacias 
hidrográficas dos rios transfronteiriços; 

(d) gestão coordenada dos recursos hídricos gerados nessas bacias designadamente em 
situações hidrológicas extremas; 

(e) estabelecimento de “caudais mínimos garantidos”; 
(f) intercâmbio de informação. 

Em relação ao ponto (d) salienta-se a boa cooperação que tem vindo a existir entre os dois 
países de que resultou uma forte atenuação em Portugal dos efeitos das cheias no rio Tejo ocorrentes 
em 1997. 

Salienta-se a importância da “Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção”, 
que constitui o órgão privilegiado de resolução das questões relativas à implementação e aplicação da 
Convenção e a consequente necessidade de garantir que seja dotada de todos os meios para o 
cumprimento dos objectivos consagrados no texto do acordo.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O homem tem tido um comportamento que evidencia uma ausência de compreensão para o 
facto de que a água é um recurso escasso. A não alteração deste comportamento pode conduzir o 
mundo a uma situação de forças em conflito. 

A água, nas suas componentes sócio-económicas de abastecimento às populações e à indústria, 
rega, suporte aos eco-sistemas, produção de energia, turismo, transporte, pesca, lazer, é um factor 
vital de desenvolvimento sustentável dos Países. Como recurso estratégico, a água faz 
necessariamente parte das políticas sectoriais. 

Como consequência do aumento das necessidades de água são de prever: 
• conflitos entre utilizadores: abastecimento às populações, rega, indústria, turismo, energia; 
• conflitos internos movimentando interesses regionais dentro do mesmo país (ex: Espanha);  
• conflitos de interesses sobre o uso da água em rios e bacias hidrográficas partilhadas por 

mais que um país (145 países têm territórios em bacias de rios internacionais). 
O acréscimo da procura de água, associado ao consequente aumento das cargas poluentes, 

torna cada vez mais caras as soluções para a satisfação das necessidades de água. 
A adequada Gestão dos Recursos Hídricos, constitui, assim, um imperativo de todos os Países, 

devendo ter em conta, entre outros, os seguintes grandes desafios: 
• aumento dos consumos de água  
• aumento das cargas poluentes 
• aumento do risco de cheias 
• alterações climáticas 
• acréscimo dos conflitos entre utilizadores 
• agravamento dos problemas transfronteiriços e entre regiões do mesmo país.  
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RESUMO 
É uma opinião generalizada que a água será o principal problema a enfrentar pela Humanidade no 

século XXI. Não admira, portanto, o movimento que se tem sentido, designadamente nos últimos 
anos, no sentido de se chamar a atenção para a necessidade de um uso mais eficiente do precioso 
líquido. 
Na Europa, várias entidades se têm debruçado sobre o assunto, entre as quais a Agência Europeia 

do Ambiente e a Comissão Europeia. Também em Portugal se vem notando uma crescente 
preocupação com esta matéria, daí o previsto lançamento do Programa Nacional para o Uso 
Eficiente da Água, cuja versão preliminar já foi publicada (PNUEA,2001). 
O PNUEA começa por caracterizar em termos “macro” os consumos de água nos sectores agrícola, 

industrial e urbano, avaliando a eficiência actual e propondo metas para o futuro. Analisa o potencial 
de redução nesses sectores, quer em termos de volumes poupados, quer em termos económicos. 
Passa depois a uma análise mais fina, apresentando de forma desenvolvida numerosas sugestões 
para o uso mais eficiente da água, as quais são analisadas nas componentes técnica, económica e 
social. 
O trabalho começa justamente por uma descrição geral desse documento. Passa depois a focar as 

medidas consideradas fundamentais para um uso eficiente da água, designadamente em regiões 
secas, entre as quais a necessidade de responsabilização dos consumidores, redução das perdas de 
água nos sistemas públicos e prediais, aproveitamento das águas das chuvas, sensibilização e 
formação. 

Vários sugestões são apresentadas, com a correspondente caracterização técnica e avaliação do 
custo-benefício. 
 
 
Uso eficiente da água, recursos hídricos, regiões áridas 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

É por demais sabido que a água, o precioso líquido, como agora sói dizer-se, é indispensável à 
sobrevivência da Homem. Contudo, a sua disponibilidade em condições próprias para consumo 
encontra-se seriamente ameaçada nalgumas zonas do globo, sendo frequente ouvir-se vaticinar que 
esse poderá vir a ser o mais sério problema do século XXI. A Organização das Nações Unidas (ONU), 
por exemplo, admite que dentro de vinte anos metade da população mundial não terá acesso a água 
potável de qualidade satisfatória. Em consequência, cada vez mais se torna importante promover o seu 
uso eficiente. 
Em zonas áridas o problema ganha uma outra dimensão, e o presente trabalho visa, em particular, 
essas zonas que exigem redobrada atenção. 
Inúmeras medidas poderão ser consideradas para um uso mais eficiente da água. A versão preliminar 
do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA, 2001) oferece várias ideias, de entre as 
quais as que se indicam no Quadro 2, tidas como prioritárias. Na impossibilidade de uma análise de 
todas elas, passar-se-á a desenvolver, numa perspectiva pessoal, um conjunto de sugestões sobre 
acções consideradas fundamentais: 
 

- responsabilização; 
- redução de perdas; 
- aproveitamento da água das chuvas; 
- sensibilização e formação. 

 
Antes disso, porém, convirá introduzir bases económicas para avaliação do impacto de algumas 
medidas. 
 

2 - BASES ECONÓMICAS 
 

Para tal avaliação adoptar-se-á a estrutura de preços considerada no PNUEA (Neves e Neves, 2002): 
 

a) Uso urbano 
Os custos inerentes ao uso urbano da água incluem o serviço de abastecimento e os serviços relativos 
à drenagem e tratamento das águas residuais resultantes. Quanto ao abastecimento, considera-se um 
custo de 1 euro/m3. Para avaliar a produção de águas residuais desconta-se 40% para fugas e perdas 
no sistema de abastecimento de água e admite-se que, do restante, apenas 90% aflui à rede. 
Considera-se que o custo relativo à drenagem e tratamento é também de 1 €/m3, o que significa 1 x (1 - 
0.4) x 0.9 = 0.54 € por m3 de água. Consequentemente, o custo global relativo ao uso urbano da água 
é estimado em 1.54 € /m3. 
 

b) Uso agrícola 
Em princípio os custos relativos ao uso agrícola deveriam incluir uma parcela para o abastecimento e 
uma outra para drenagem de excedentes. A primeira é estimada em 0.08 €/m3. A segunda não é 
quantificada por falta de elementos, pelo que o valor global é fixado em 0.08 €/m3. 
 

c) Uso industrial 
O custo relativo ao uso industrial é fixado tendo em conta, por um lado, o abastecimento a partir da 
rede pública (16% do consumo, contabilizado a 1 €/m3) e por outro, o abastecimento a partir de 
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captações próprias (64% do consumo, contabilizado a 0.125 €/m3); isto conduz a 0.26 €/m3 para o 
serviço de abastecimento. A produção de águas residuais é estimada em 80% do consumo e o custo 
relativo à drenagem e tratamento em 1.25 €/m3, o que conduz a 1 €/m3 de água consumida. No total, o 
custo inerente ao uso industrial será de 1.26 €/m3. 
 

3 - NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO 
 

Segundo a sistematização habitual os consumos são classificados como de natureza urbana, industrial 
e agrícola. Em todos estes sectores a água poderá ser fornecida pela comunidade ou extraída pelos 
próprios interessados. Em qualquer dos casos a responsabilização pelo seu uso eficiente será, 
provavelmente, a medida mais eficiente para a sua preservação. 
Para muitos é um dado adquirido que quando a água é fornecida pela comunidade essa 
responsabilização deve incluir um pagamento. Em Portugal é uma prática de longos anos, que quase 
ninguém põe em causa. No entanto este princípio está longe de universalmente aceite e aplicado, 
bastando ver que, por exemplo, em Inglaterra, só há cerca de uma década foi implementado. 
Provavelmente a maioria da população mundial não paga a água que consome, mas essa é uma 
situação que tem vindo a modificar-se progressivamente. 
A questão torna-se mais complexa quando a água é extraída pelos próprios interessados, aliás 
situação frequente em qualquer dos sectores. Em Portugal, em áreas rurais, há ainda muitas 
habitações que se abastecem a partir de poços e dos chamados “furos”, justamente furos com algumas 
dezenas de metros de profundidade (30 a 100 metros) e reduzido diâmetro (10 a 20 cm), no fundo dos 
quais são instalados grupos elevatórios submersíveis. Trata-se, sem dúvida, de assunto que carece de 
regulamentação (espantosamente as autoridades não intervêm no licenciamento desses furos, nem 
sequer na verificação da qualidade da água) mas daí até se defender um pagamento vai uma grande 
distância. Efectivamente os proprietários são já forçados a pagar avultadas quantias (1500 a 3500 €, 
equipamento incluído) por um serviço que, em princípio, lhes deveria ser proporcionado pela 
comunidade com um esforço financeiro que, para a generalidade dos cidadãos, é muitíssimo inferior. 
Na indústria e na agricultura a extracção de água pelos interessados é muito frequente. 
Independentemente da justiça de se impor ou não um pagamento, questão que não se pretende 
discutir de momento, também aqui é necessária alguma responsabilização pelo uso da água, a qual 
deverá envolver, pelo menos, as seguintes obrigações: 
� Só extrair água mediante licença, eventualmente concedida após requerimento 
convenientemente instruído e analisado; 
� Realização de um cadastro de todas as extracções; 
� Apresentação de um relatório, eventualmente anual, onde se dê conta, ao menos, de uma 
estimativa dos volumes extraídos mês a mês e do modo como decorreram as operações 
(existência, ou não, de quantidades suficientes, indicações genéricas sobre a qualidade, etc.) 

 

4 - NECESSIDADE DE REDUZIR PERDAS DE ÁGUA 
 

Começando pelo sector urbano, as fugas e perdas verificam-se em todos os órgãos que habitualmente 
integram os sistemas comunitários, isto é, na captação, tratamento, transporte, armazenamento e, 
sobretudo, na distribuição. Podem ser provocadas por fugas nas juntas, roturas de condutas, 
extravasamentos, avarias em bocas de incêndio, bocas de rega, etc. 
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Em Portugal o nível médio de fugas e perdas é da ordem dos 35 % . Nalguns bons exemplos desce a 
valores de cerca de 15 %. A nível mundial encontram-se nalgumas zonas números espantosos, 
superiores a 60 % , enquanto os valores mais baixos, encontrados em países como Israel e Suiça, se 
situam ao nível dos 9 %. Verifica-se, portanto, que é possível reduzir drasticamente a percentagem de 
fugas e perdas. As medidas clássicas incluem, por exemplo: 
� boa manutenção, e reabilitação de condutas, ramais domiciliários e equipamentos quando for caso 

disso; 
� controlo de pressões; 
� zonamento das redes; 
� medição de volumes; 
� vigilância e sistemas de detecção de fugas; 
� actuação imediata em caso de fugas; 
� exploração cuidadosa, quer em alta quer em baixa; 
� formação de pessoal; 
� balanços hídricos; 
� apoio aos utentes para manutenção, reparação e eventual substituição de redes interiores. 
 
No sector agrícola a necessidade de reduzir perdas é também fundamental. No ponto 7 do presente 
trabalho são indicadas diversas medidas ( nos 52 a 72) que poderão contribuir para esse desiderato, 
bem como outras relativas ao sector industrial. 

5 - APROVEITAMENTO DA ÁGUA DAS CHUVAS 
  

O aproveitamento de águas pluviais (AAP) é uma prática muito antiga e muito corrente em zonas de 
escassez de água, como África, por exemplo. Nos casos mais simples poderá ser conseguido com uma 
cova no solo, de preferência impermeabilizada. A solução poderá evoluir para cisternas, construídas 
com materiais diversos, enterradas ou não. Nalgumas zonas essa água é aproveitada para usos 
domésticos, noutras destina-se a rega e gado. Nos Açores, por exemplo, é frequente encontrar 
cisternas de alvenaria com cobertura perfurada cujo fim é justamente esse. Nas encostas do Douro 
utiliza-se sistema semelhante para rega. 
Entretanto a questão do AAP voltou a ganhar actualidade nos países mais desenvolvidos, inserida em 
estratégias para o uso mais eficiente da água. Em Portugal a experiência sobre esta matéria é 
reduzida, pelo que se justificará um esforço de investigação tendente a avaliar as suas potencialidades.  
O que se segue é o resultado de alguma reflexão relativamente ao AAP em moradias.  
 

5.1 Edifícios de habitação 
 

5.1.1 Potencial de captação 
 

A captação de água das chuvas pode ser feita na cobertura das casas e garagens, bem como em 
terraços e varandas. O volume potencialmente utilizável durante um ano é expresso por 

 
V = c A h ( 1 )

 
onde A representa a área de captação em projecção horizontal, h a pluviosidade anual e c um 
coeficiente relacionado com as perdas, que poderá ser estimado entre 0.8 e 0.9. 
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Consideremos um caso típico na região do Porto. Tendo em conta apenas a cobertura da casa, A 
poderá ser da ordem dos 120 m2. Por sua vez a pluviosidade média é da ordem dos 1 215 mm/ano, 
pelo que V = 117 m3/ano. 
Este volume, se fosse totalmente utilizado, representaria um benefício da ordem dos 117 euros/ano por 
cada SAAP (sistema de aproveitamento de águas pluviais). Para um só edifício este valor poderá não 
impressionar, mas se admitirmos que em Portugal viesse a ser instalado um SAAP por cada dez 
edifícios, o valor já seria muito significativo. Uma vez que temos 3 179 534 edifícios (Censo de 2001), o 
resultado seria de cerca de 37 milhões de euros por ano, o que equivale à pensão mínima de reforma 
de cerca de 12 000 pessoas. Num horizonte de 40 anos o benefício seria de 1 480 milhões de euros. A 
este montante acresce ainda uma poupança significativa na construção e exploração de sistemas de 
drenagem das águas pluviais. 
 
5.1.2 Potencial de utilização e análise económica 
 
Numa perspectiva maximizante o potencial de utilização das águas das chuvas em usos domésticos 
pode ser estimado do seguinte modo: 
� retretes – 53 l/hab/dia; 
� produção de água quente (banhos, etc) – 40 l/hab/dia; 
� lavagem de roupa – 15 l/hab/dia; 
� lavagem de louça – 15 l/hab/dia; 
� serviços de limpeza – 6 l/hab/dia; 
� outras (rega, lavagem de automóveis, etc.) – 6 l/hab/dia. 

 
Isto perfaz 135 l/hab/dia, e este será o valor a considerar para estudos que envolvam, por exemplo, 
uma povoação. No entanto, para análises ao nível de cada edifício convém ter em conta que o 
consumo nas retretes se distribui pela habitação, pelo local de trabalho e por outros locais (de lazer, 
por exemplo). 
Estima-se que o consumo em casa seja de 35 l/hab/dia, sendo os restantes 18 l/hab/dia fora de casa. 
Admitindo que apenas um terço das pessoas do agregado familiar permaneçam muito tempo em casa, 
chega-se a um consumo médio de 41 l/hab/dia em descargas de autoclismos. 
Voltando atrás, e ainda na perspectiva maximizante, o potencial de AAP numa habitação poderá ser, 
então, de 123 l/hab/dia, ou seja, numa casa com quatro pessoas 492 l/fogo/dia. Admitindo 15 dias de 
ausência de casa, isto perfaz 172 m3/fogo/ano. 
No entanto o potencial de utilização depende da qualidade da água das chuvas. Em Portugal há pouca 
informação sobre o assunto, mas em certas zonas poderá recear-se alguma poluição por excrementos 
de pássaros ou chuvas ácidas. Não obstante a possibilidade de um tratamento prévio, isto poderá 
comprometer algumas utilizações, tais como a produção de água quente e a lavagem de louça. Em 
contrapartida há quem defenda que a água das chuvas permite reduzir o uso de detergentes e oferece 
melhor qualidade para rega, porque isenta de cloro. Numa perspectiva talvez mais provável considerar-
se-ão 68 l/hab/dia, ou seja, 272 l/fogo/dia, ou ainda 95 m3/fogo/ano. 
Para aproveitar toda a água será necessário um reservatório com capacidade apreciável. Grosso 
modo, poderá ser estimada considerando um período seco de 21 dias, o que na perspectiva 
maximizante conduz a 0.492x21=10 m3. Trata-se de um reservatório de dimensões apreciáveis, 
digamos 2.5x2.5x1.6 m3 que, em princípio, só poderá ser enterrado no logradouro. Considerando um 
custo unitário da ordem dos 200 €/m3, o custo do reservatório rondará 2 000 euros.  
Será ainda necessário acrescentar algum equipamento, designadamente, um filtro, um grupo 
electrobomba e alguns metros de canalização, cujo custo global poderá ser estimado em 450 €. O 
custo do SAAP poderá ser, então, de 2 450 euros. 
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No Quadro 1 apresenta-se uma estimativa dos prazos de amortização considerando várias hipóteses 
para taxas de actualização, para ter em atenção países com situações económicas diferentes. Os 
resultados mantêm-se se os custos e os proventos variarem na mesma proporção. 
 

Quadro 1 - Prazos para amortização de um sistema de aproveitamento de água das chuvas com 
cisterna no logradouro 

Prazo de amortização (anos)  
Taxa (%) 117 m3/ano 95 m3/ano 

3 16.5 13.8 
4 15.5 13.1 
5 14.7 12.5 
7 13.3 11.5 
9 12.3 10.7 

13 10.8 9.5 
17 9.7 8.6 

 
Note-se que a hipótese optimista pressupõe um volume utilizado de apenas 117 m3/ano, 
provavelmente o máximo fornecido pela precipitação. Conforme se disse, atribui-se-lhe um valor  de 
117 €/ano. Esta hipótese é pois prejudicada pelo sobredimensionamento da cisterna devido à 
irregularidade temporal da precipitação. 
A outra hipótese pressupõe 95 m3/ano, logo, 95 €/ano. Curiosamente conduz a prazos de amortização 
mais curtos, o que se deve ao facto de permitir uma cisterna mais pequena (5.7 m3); não acarreta o 
sobredimensionamento atrás referido. Todavia, isto não quer dizer que se trate de uma solução mais 
atractiva, como é evidente.  
 
A fixação da capacidade da cisterna merece uma análise mais detalhada mas, de qualquer forma, 
julga-se que os prazos indicados no Quadro 1 poderão ser encarados como uma primeira aproximação. 
Acrescenta-se que não foi contabilizada a economia resultante para a evacuação das águas pluviais, 
quer na rede predial, quer na rede pública. Por outro lado, também não foi contabilizado o custo da 
energia para bombagem, mas sabe-se que é irrelevante. Estas simplificações vão no sentido da 
compensação mútua. 
 
5.1.3 Realização de um sistema de aproveitamento de água pluviais 
 

A Figura 1 ilustra uma possível solução para a realização de um SAAP, neste caso com cisterna 
enterrada com cerca de 10 m3. 
No entanto, a cisterna também poderá ficar no sótão, conforme mostra a Figura 2. Nesse caso convirá  
não ser muito alta, pois tem que ficar abaixo da caleira, o que poderia implicar a necessidade de altear 
a cobertura. Uma solução económica será um tubo plástico com diâmetro à volta de 500 mm. Em geral 
são vendidos em varas de 6 m, as quais serão tamponadas, perfazendo um volume de cerca de 1000 l. 
Outra hipótese, que permite reduzir um pouco a altura da parede, será a utilização de dois tubos de 6 
metros e diâmetro de 300 mm, o que corresponde sensivelmente a 800 l. 
A colocação no sótão tem a vantagem de dispensar o equipamento de bombagem e a correspondente 
energia mas, como a cisterna é mais pequena, não permite aproveitar um volume de água pluvial tão 
grande como na solução enterrada. Em contrapartida o custo é muito inferior, digamos, à volta de 300 
euros. O prazo de amortização deste sistema será inferior ao indicado no Quadro 1, mas isso também 
não quer dizer que se trate necessariamente de uma solução mais atractiva. 
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1 - Captação
2 - Filtro
3 - Cisterna
4 - Bomba
5 - Balão de ar comprimido
6 - Máquina de lavar roupa
7 - Sanita
8 - Lavagem de pátios, automóveis, rega, etc
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Figura 1 - Aproveitamento da água das chuvas com cisterna enterrada 
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Figura 2 - Aproveitamento da água das chuvas com cisterna no sótão 

 

Um SAAP inclui cinco etapas: 
 

a) Captação 
Pode ser feita na cobertura dos edifícios e garagens, terraços, pátios, etc.; 
 

b) Filtração da água das chuvas 
Diversas soluções poderão ser consideradas, ilustrando a Figura 3 um modelo utilizado no Brasil –  
www.agua-de-chuva.com - cujo principio de funcionamento é o seguinte: 

 
1. Ao entrar no filtro a água é freada na depressão superior, entrando depois nos vãos entre as 

lâminas da cascata, mercê do seu desenho especial. 
2. A limpeza preliminar tem lugar nestas lâminas; a sujidade mais grossa desliza sobre elas e vai 

para a rede pluvial. 
3. A água passa então por uma tela (malha de 0.26 mm) existente sob a cascata, sendo o 

material fino retido conduzido igualmente à rede pluvial, o que permite intervalos grandes de 
manutenção. 

4. A água limpa é conduzida para armazenamento. 
5. A sujidade retida pelo filtro vai para a canalização pluvial. 
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Figura 3 - Modelo de filtro da água das chuvas 
 

c) Armazenamento da água das chuvas 
Conforme se viu, a cisterna pode ser subterrânea – Figura 1; sem luz e sem calor é retardada a acção 
das bactérias. Por outro lado a utilização do cimento contribui para neutralizar a maior acidez 
característica da água da chuva. Mas uma outra possibilidade poderá ser a instalação no sótão - Figura 
2. 

d) Utilização de água das chuvas 
As potenciais utilizações já foram referidas anteriormente, mas convém aqui focar a necessidade de 
evitar a intrusão da água das chuvas no sistema de água potável. 

 
e) Realimentação do sistema 

Quando a água da cisterna se esgotar será necessário alimentá-la com água potável, situação quase 
certa em épocas secas. Esta operação poderá ser controlada manualmente ou com recurso a 
dispositivos de funcionamento automático. 
 
A Figura 4 ilustra uma solução posta em prática na Austrália (Apostolidis, 2003), através da qual a água 
das chuvas é utilizada para retretes, lavagem de roupa e produção de água quente. 
 

5.2 Soluções colectivas para aproveitamento da água das chuvas 
 

O aproveitamento da água das chuvas torna-se mais rentável se for tratado a nível colectivo. Um caso 
típico será a partilha de um sistema por duas ou mais casas. 

Outra possibilidade será a de a entidade responsável pela drenagem pluvial pública construir sob os 
passeios cisternas de volume apreciável, utilizando a água para rega de plantas, lavagem de ruas, 
limpeza de colectores, reserva para combate a incêndios, alimentação de lagos e fontes, etc. 
Eventualmente, os privados poderiam ser obrigados a usar dessa água para fins menos nobres. 
Às vantagens económicas daí decorrentes há que acrescentar uma diminuição de custos relativos ao 
sistema público de drenagem, a contribuição para atenuação de cheias urbanas, bem como de custos 
e problemas de exploração de estações elevatórias e de tratamento de águas residuais, geralmente 
muito prejudicadas por chuvas fortes. 
Por outro lado, se as cisternas tiverem a configuração de galeria poderão funcionar como “galeria 
técnica”, facilitando a instalação e inspecção de outras canalizações. As cisternas também poderão ser 
construídas sob zonas ajardinadas ou de estacionamento. 
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Figura 4 – Aproveitamento da água das chuvas numa casa australiana (Apostolidis, 2003) 
 

5.3 Utilização de água das chuvas na indústria e na agricultura 
 

Nas indústrias, aproveitar a água da chuva é fazer a ponte entre preocupações ecológicas e 
económicas (Zoio, 2003). A água poderá ser utilizada nalguns processos industriais, na refrigeração de 
equipamentos e máquinas, serviços de limpeza, descargas nas casas de banho, reservatório para 
combate a incêndios, irrigação de áreas verdes, etc. Além disso, nos dias de chuvas fortes as cisternas 
servem como órgãos de regularização, atenuando a probabilidade e os efeitos das cheias. Aqui, um 
SAAP é, em princípio, semelhante ao acima descrito para edifícios de habitação. 
Nas zonas rurais as potencialidades são óbvias, tanto na agricultura como na pecuária. No entanto, 
apesar de uma longa tradição, há ainda uma larga margem para um melhor aproveitamento, que em 
muitos casos poderá passar pela construção de cisternas com captação na cobertura. 

 

6 - SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO 
 

Outras áreas importantes para a melhoria da eficiência no uso da água são a da sensibilização dos 
diversos intervenientes e formação dos agentes envolvidos. As medidas de sensibilização deverão ter 
em vista os seguintes destinatários: 
� entidades gestoras de sistemas de abastecimento de água potável; 
� consumidores domésticos, colectivos e comerciais; 
� promotores imobiliários, arquitectos, engenheiros, instaladores (e comerciantes); 
� docentes e discentes; 
� entidades gestoras de sistemas de rega; 
� agricultores e profissionais; 
� industriais (e operários). 

 
A sensibilização deverá começar na escola, mas também ser apoiada nos meios de comunicação 
social e outras vias adequadas a cada destinatário. Um aspecto relevante será o da participação dos 
próprios, o que poderá ser incentivado, por exemplo, através de jogos e concursos.  
No que respeita a acções de formação, deverão ter em vista os seguintes agentes: 
� entidades gestoras de sistemas de abastecimento de água potável; 
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� promotores imobiliários, arquitectos, engenheiros, instaladores e comerciantes; 
� entidades gestoras de sistemas de rega; 
� agricultores; 
� industriais e operários. 

 
Também aqui o esforço da formação deverá começar na escola, nos anos mais avançados, quando o 
aluno está próximo de obter a sua qualificação profissional. A inclusão de matérias relacionadas com o 
uso eficiente da água parece da maior importância, designadamente em cursos mais ligados ao sector 
da água. 
 

7- MEDIDAS PRIORITÁRIAS PRECONIZADAS PELO PROGRAMA 
NACIONAL PARA O USO EFICIENTE DA ÁGUA – VERSÃO 
PRELIMINAR (PNUEA, 2001) 
 

O PNUEA sugere um conjunto de acções, agrupadas em quatro áreas programáticas (AP): 
 
� AP1: Sensibilização, informação, educação; 
� AP2: Documentação, formação e apoio técnico; 
� AP3: Regulamentação técnica, rotulagem e normalização; 
� AP4: Incentivos económicos, financeiros e fiscais. 

 

Será este o quadro a desenvolver de forma sistemática em situação hídrica normal. Em complemento 
preconiza-se um plano de acção de combate à seca, a activar em situações de escassez hídrica. 
São propostas 87 medidas para melhoria da eficiência no uso da água em situação hídrica normal, 
mais 26 para situações de seca. Na impossibilidade de aqui se fazer uma referência a todas elas, no 
Quadro 2 indicam-se as consideradas prioritárias, segundo critério que tem em conta o potencial de 
poupança, a facilidade de implementação, relação custo-benefício favorável, bem como elevada 
perspectiva de generalização. A listagem segue a ordem indicada no PNUEA, mantendo 
inclusivamente o número de referência, e não atende a outro critério que não seja afinidade de 
enquadramento nas áreas-programáticas acima indicadas; isto é, as medidas não estão listadas por 
ordem de prioridade. 

Quadro 2 – Medidas com prioridade P1 
03 - Utilização de sistema tarifário adequado 
04 - Utilização de águas residuais urbanas tratadas 
05 - Redução de perdas de água no sistema público de abastecimento 
07 - Isolamento térmico do sistema de distribuição de água quente 
10 - Adequação da utilização de autoclismos 
11 - Substituição ou adaptação de autoclismos 
14 - Adequação da utilização de chuveiros 
15 - Substituição ou adaptação de chuveiros 
16 - Adequação da utilização de torneiras 
18 - Adequação de procedimentos de utilização de máquinas de lavar roupa 
20 - Adequação de procedimentos de utilização de máquinas de lavar louça 
22 - Adequação da utilização de urinóis 
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23 - Adaptação da utilização de urinóis 
26 - Adequação de procedimentos na lavagem de pavimentos 
30 - Adequação de procedimentos na lavagem de veículos 
34 - Adequação da gestão de rega em jardins e similares 
35 - Adequação da gestão do solo em jardins e similares 
36 - Adequação da gestão de espécies plantadas em jardins e similares 
41 - Adequação de procedimentos em piscinas 
42 - Recirculação da água em piscinas, lagos e espelhos de água 
47- Adequação da gestão da rega, do solo e das espécies plantadas em campos desportivos, campos 
de golfe e outros espaços verdes de recreio 
51 - Melhoria da qualidade dos projectos 
52 - Reconversão dos métodos de rega 
53 - Adequação dos volumes de rega às necessidades hídricas das culturas - criação de sistemas de 
aviso de rega 
54 - Adequação dos volumes de rega às necessidades hídricas das culturas - condução da rega 
58 - Adequação de procedimentos de operação dos reservatórios 
59 - Redução de perdas no transporte e na distribuição 
60 - Adequação de procedimentos no transporte e na distribuição 
61 - Adaptação de técnicas no transporte e distribuição 
62 - Reconversão dos processos de fornecimento de água aos sulcos, canteiros e faixas 
63 - Adequação dos sistemas de rega por gravidade 
66 - Adequação dos procedimentos na rega por aspersão, controlo do escoamento superficial e erosão 
68 - Substituição do equipamento de aspersão fixa em regiões ventosas  
69 - Adequação da utilização de aspersão com canhões semoventes 
70 - Substituição ou adaptação dos equipamentos de aspersão móvel  
71 - Adequação de procedimentos na rega localizada  
72 - Substituição do equipamento de acordo com a textura do solo 
73 - Adequação da utilização da água na unidade industrial 
75 - Redução de perdas de água na unidade industrial  
79 - Recirculação de água no sistema de arrefecimento industrial  
84 - Adequação de procedimentos na gestão de resíduos 
86 - Reutilização de dispositivos portáteis de água sob pressão 
 

8 - CONCLUSÂO 
 

O uso eficiente da água é um imperativo dos nossos dias, nomeadamente em regiões onde tão 
precioso bem é escasso. Para tal é indispensável a contribuição de todos, mas com maiores 
responsabilidades, naturalmente, para quem dispõe de meios para gizar e implementar políticas e 
estratégias de actuação. 
Para evitar dispersão, o presente trabalho centrou-se num leque de medidas consideradas 
fundamentais: 
 
� responsabilização pelo uso da água; 
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� necessidade de reduzir perdas ; 
� incentivação ao aproveitamento da água das chuvas, designadamente em regiões secas; 
� necessidade de um esforço de sensibilização e formação. 
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RESUMO 
 

A água é um recurso natural, essencial à vida, que o homem utiliza em seu benefício para vários 
fins, com marcados limites de disponibilidade, um aspecto que assume cada vez maior importância, 
particularmente em áreas onde o risco de escassez pode interferir de forma negativa no 
desenvolvimento. 

Os limitados volumes de água utilizável disponível impõem a implementação de medidas que 
permitam aumentar a eficiência da utilização da água e dos sistemas de recursos hídricos sem 
comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas vitais. 

Assim, no presente artigo, analisa-se a situação actual de Cabo Verde no respeitante aos 
sistemas de abastecimento de água e de saneamento, efectuando-se em simultâneo uma avaliação 
dos recursos hídricos disponíveis. Com o objectivo de enquadrar sustentabilidade hídrica e social numa 
zona vulnerável, de acentuada variabilidade climatérica, são ainda analisados alguns indicadores de 
desenvolvimento sustentável. 

 
Palavras-chave: recursos hídricos, vulnerabilidade, sustentabilidade hídrica, desenvolvimento 
sustentável.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Situações de abundância e de carência de água têm sido, ao longo dos tempos, factor de 

marcada influência na evolução dos povos, sendo inquestionável a importância dos recursos hídricos 
em qualquer processo de desenvolvimento sócio-económico. 

O aumento da população, o desenvolvimento urbanístico e o crescente aumento das 
necessidades de consumo, característicos das sociedades modernas surgem com frequência 
associados, em certas regiões, a situações de carência e de poluição dos recursos hídricos, que 
tendem a agravar-se com o tempo, particularmente quando aliados a episódios de seca, como sucede 
em Cabo Verde. Ao contrário de outros recursos, a água não pode ser, facilmente, substituída na maior 
parte das suas utilizações, pelo que tende a ser um recurso condicionante do desenvolvimento 
económico e do bem-estar social, sendo imperioso o reconhecimento da importância da água como 
factor de produção nos diversos sectores de actividade económica e social: agricultura, indústria, 
comércio, saneamento básico, ambiente, obras públicas, turismo, etc. 

São poucos os outros recursos essenciais à vida restritos por limites de disponibilidade tão 
definidos como os recursos hídricos. Com a concentração populacional, a disponibilidade média de 
água renovável e potável por habitante tende a diminuir, o que se repercute sobre a saúde e os 
padrões de qualidade de vida, pelo que a importância do abastecimento de água deve ser encarada 
sob os aspectos sanitário, ambiental e económico. 

Por outro lado, a melhoria das condições de saneamento básico tem como resultado uma rápida 
e sensível melhoria nas condições de vida e de saúde de qualquer comunidade, nomeadamente 
através do controlo e prevenção de doenças e da preservação do ambiente.  

De acordo com o World Water Development Report, (WWDR), as doenças relacionadas com a 
água, em que o factor hídrico desempenha um papel importante em termos de aparecimento ou 
difusão, representam a causa mais comum de doença e morte e afectam, principalmente os pobres nos 
países em vias de desenvolvimento. Em Cabo Verde, só em 1999, registaram-se 14 914 casos de 
doenças gastrointestinais, (provocadas pela ingestão de água contaminada), em crianças com idade 
inferior a 5 anos e 7098 casos, em idades iguais ou superiores a 5 anos, de acordo com dados da 
Divisão de Epidemiologia da Direcção Geral de Saúde. 

Os limitados volumes de água utilizável disponível impõem a implementação de medidas que 
permitam aumentar a eficiência da utilização da água e dos sistemas de recursos hídricos sem 
comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas vitais. 

No relatório intitulado “Água para o homem, água para a vida” publicado pela ONU (Organização 
das Nações Unidas), a avaliação das quantidades de água disponível anualmente em média por 
habitante, coloca Cabo Verde em 158º numa lista de 180 países, estimando-se em 703 m3 de água a 
quantidade atribuível a cada habitante anualmente, situação que pode piorar, com a previsível 
degradação dos recursos hídricos em todo o mundo. 

Neste contexto, no presente artigo, analisa-se a situação actual de Cabo Verde no respeitante 
aos sistemas de abastecimento de água e de saneamento básico, efectuando-se em simultâneo uma 
avaliação dos recursos hídricos disponíveis. Com o objectivo de enquadrar sustentabilidade hídrica e 
social numa zona vulnerável, de acentuada variabilidade climatérica, são ainda analisados alguns 
indicadores de desenvolvimento sustentável. 
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2. ENQUADRAMENTO 
 
O arquipélago de Cabo Verde situa-se no Oceano Atlântico, sendo constituído por cinco ilhéus e 

dez ilhas, (das quais apenas nove são habitadas), cujas dimensões, configurações e relevos são muito 
diversos. 

Na tabela 1 apresentam-se as características físicas (superfície, altitude e pluviometria) das ilhas 
principais que constituem o arquipélago de Cabo Verde. 

 
Superfície Altitude Pluviometria Terra arável  

Ilha (km2) (%) (m) (mm/ano) (ha) (%) 
S. Antão 785 19,3 1979 237 8800 21,4 
S. Vicente 230 5,6 750 93 450 1,1 
S. Nicolau 347 8,5 1312 142 2000 4,9 
Sal 221 5,4 406 60 220 0,5 
Boa Vista 628 15,4 387 68 500 1,2 
Maio 275 6,8 437 150 660 1,6 
Santiago 1007 24,7 1394 321 21500 52,3 
Fogo 470 11,5 2829 495 5900 14,4 
Brava 63 1,5 976 268 1060 2,6 
S. Luzia 46 1,1   
Total (Cabo Verde) 4033 100 230 41090 100 

Tabela 1 – Características físicas das principais ilhas de Cabo Verde. 
 

Com uma superfície de 4 033 km2 e uma população de 434624 habitantes, apresenta uma taxa 
anual de crescimento demográfico de cerca de 2,5% e um crescimento urbano da ordem dos 4,4%. A 
população está desigualmente repartida entre as ilhas, constituindo a população rural 54% do total 
(censo 2000). A densidade populacional é de 108 hab/km2, variando entre 6,7 hab/km2 na ilha de 
Boavista a 292 hab/km2 na ilha de S. Vicente. 

O arquipélago é de origem vulcânica e tem um clima do tipo subtropical árido a semi-árido, 
correspondente ao clima da zona saheliana (amenizado pela influência oceânica), sendo caracterizado 
por uma curta estação de chuvas (Julho a Outubro), com precipitações torrenciais, com uma repartição 
espacial e temporal muito irregular. A precipitação média anual varia, em função do relevo, de 60 mm 
(Sal) a 495 mm (Fogo). A pluviosidade média anual não ultrapassa 300 mm para cerca de 65% do 
território situado a menos de 400 m de altitude, sendo que nas zonas situadas a mais de 500 m de 
altitude, as precipitações podem atingir os 700 mm num bom ano de chuva. O clima de Cabo Verde 
pode ainda ser caracterizado por episódios frequentes de seca. Observações realizadas durante 265 
anos (1718-1983) mostraram 97 anos de secas mais ou menos severas (ou 1 ano de seca em cada 
três anos). Durante o mesmo período verificaram-se 14 secas com a duração de mais de 3 anos 
consecutivos. 

A sucessão de longos períodos secos, alternados com breves períodos mais húmidos, é uma 
característica do clima cabo-verdiano. 

As temperaturas são geralmente moderadas devido à influência marítima, com uma média anual 
de 27º C. 

De Novembro a Junho o arquipélago é frequentemente invadido por massas de ar tropical 
continental, muito quente e com uma grande secura que se denomina Harmatão, nas quais, apesar do 
percurso marinho, o teor de humidade atinge valores da ordem dos 9%, de acordo registos na Estação 
Meteorológica da Praia. Sopra geralmente de leste, originando aumento da evapotranspiração, entre 
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outras consequências nefastas, como sejam a sua acção fortemente abrasiva, devido à grande 
quantidade de poeiras que arrasta. 

A precipitação média anual é de 230 mm, sendo caracterizada por uma grande variabilidade de 
ano para ano e com grande tendência para chuvas torrenciais. 

Se forem considerados os valores médios anuais da pluviometria como um índice de 
classificação climatérica, a cada uma das ilhas corresponderá o tipo de clima que se apresenta na 
tabela 2.  

 
Classificação climática Ilhas Precipitação (mm) 
Extremamente árido Sal e Boavista P <100 mm 
Árido São Vicente, São Nicolau e Maio 100 <P <200 mm 
Semiárido Santo Antão, Fogo, Santiago, e Brava 200 <P <500 mm 

Tabela 2 – Classificação climatérica das principais ilhas de Cabo Verde, em função da 
pluviosidade. 

 
3. RECURSOS HÍDRICOS 
 

Não existem em Cabo Verde cursos de água superficial permanentes.  
O tipo de regime pluviométrico e a natureza do relevo origina correntes de água rápidas de curta 

duração com importantes caudais de ponta, do qual resulta grande condicionamento para a exploração 
e o aproveitamento das águas superficiais, mobilizando um escasso volume global de água, sendo que 
os melhores testemunhos desta prática são as cisternas familiares e colectivas que se disseminam um 
pouco por todo o território, com particular incidência na ilha de Fogo. 

O arquipélago caracteriza-se pela extrema irregularidade das precipitações, verificando-se que 
estas ocorrem essencialmente nos meses de Agosto e Setembro, período onde se regista, em média, 
entre 60% a 80% da quantidade anual de chuvas, com acentuada variabilidade tanto em termos de 
distribuição no tempo e no espaço, como em termos da quantidade anual global. 

Por outro lado, as precipitações ocorrem frequentemente sob a forma de fortes chuvadas não 
sendo raro que, em determinadas localidades, a precipitação total do ano seja produzida por duas ou 
três chuvadas isoladas, o que origina grandes prejuízos nos solos, na agricultura, e em infra-estruturas. 

O regime hidrológico torrencial a que o arquipélago se vê submetido tem como consequência um 
importante arraste de sólidos, fenómeno favorecido pela reduzida vegetação, e pelos solos, de origem 
vulcânica, pouco profundos, verificando-se periodicamente, uma perda grande de solo cultivável 
acompanhado de um importante volume de água que se perde no mar, estimado em 180 milhões de 
m3/ano. 

Os escassos recursos hídricos existentes representam uma das maiores limitações ao 
desenvolvimento económico de Cabo Verde, agravada pelo aumento da procura de água para 
consumo doméstico como resultado do crescimento populacional, num país vulnerável a fenómenos 
naturais, particularmente às secas, alternadas com cheias, que muito têm contribuído para os 
problemas sócio-económicos e a degradação ambiental em Cabo Verde.  

Mas, se a secura e a aridez constituem fenómenos naturais, já a desertificação depende também 
da intervenção humana e da deficiente organização dos espaços, constituindo um fenómeno que 
depende de vários factores naturais, e de outros como sejam a degradação e destruição da vegetação, 
a intensificação da erosão e a deterioração dos solos áridos devido a práticas agrícolas pouco 
adequadas. 

Dificuldades na obtenção de dados sobre o escoamento superficial, em medir directamente a 
infiltração no solo (devido à complexidade dos ensaios, das análises e aos elevados custos), bem 
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como na quantificação de perdas no mar, dificultam o cálculo da infiltração através do balanço 
hidrológico, tornando-o muito aleatório.  

Apesar destas e de outras condicionantes, no quadro de elaboração do esquema director para 
os recursos hídricos (1992), financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), foi possível extrair as seguintes conclusões sobre a repartição da água das chuvas: 20% 
escoa-se sob a forma de águas superficiais, 13% produz a recarga dos aquíferos e 67% evapora-se. À 
escala do país o escoamento das águas superficiais representa, em anos médios, 181 milhões de m3  e 
a recarga das águas subterrâneas 124 milhões de m3. Desta quantidade, presume-se que somente 
cerca de metade (65 milhões de m3) seja tecnicamente explorável.  

A exploração das águas subterrâneas efectua-se através de captação de nascentes, de galerias 
escavadas horizontalmente, da captação de aquíferos aluvionares por meio de poços e drenos 
transversais e através de furos profundos, estimando-se que existam no país um total de 3 715 pontos 
de exploração, aos quais corresponde um caudal explorado de 99 409 m3/dia. 
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Figura 1 – Recursos hídricos de Cabo Verde, em milhões de m3/ano. 
 
Apesar de todas as condicionantes inerentes a um país onde a escassez de recursos hídricos 

condiciona o abastecimento de água potável às populações, a saúde pública e o desenvolvimento 
sócio-económico, a implementação de programas co-financiados por ajuda internacional tem conduzido 
a melhorias muito significativas, principalmente no que respeita ao abastecimento de água às 
populações, tal como se pode verificar pelos dados da figura 2, onde se apresenta, em percentagem, a 
evolução no acesso a água potável entre 1990 e 2000, diferenciado para população urbana e rural, 
sendo previsível que actualmente Cabo Verde tenha já conseguido atingir uma das Metas de 
Desenvolvimento do Milénio para 2015, adoptada na Cimeira das Nações Unidas, e que consistia em 
reduzir para metade a quantidade de pessoas sem acesso a água potável. 
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Figura 2 – Evolução do acesso a água potável. 
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No entanto, apesar da evolução verificada em termos de saneamento e acesso a meios 

sanitários de evacuação, a taxa de cobertura ainda apresenta valores muito reduzidos, como se mostra 
na figura 3. 
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Figura 3 – Evolução da taxa de acesso a saneamento básico. 

 
De acordo com os dados obtidos, apenas a cidade do Mindelo dispõe de equipamentos de 

saneamento significativos, com uma rede de esgotos que serve cerca de 43% da população, sendo as 
águas usadas tratadas na estação da Ribeira de Vinha.  

Na cidade da Praia a forma frequente de evacuação é a fossa séptica, existindo uma pequena 
estação de tratamento, apenas com tratamento primário sendo a água posteriormente rejeitada no mar. 

Na generalidade dos centros urbanos predominam as fossas sépticas, mas uma parte 
considerável da população não dispõe de qualquer meio de evacuação.  

Em todos os centros urbanos existem sanitários públicos que, por razões culturais, têm uso 
muito limitado. 

A situação é ainda mais preocupante no meio rural onde é quase generalizada a inexistência de 
formas privadas de evacuação. Alguma excepção se poderá fazer a nível do meio rural de Santo Antão 
onde, no quadro do programa da Organização das Nações Unidas Para a Infância (UNICEF), houve 
algum avanço com a construção de latrinas secas. 

De referir que não existe ainda em Cabo Verde, normalização de qualidade da água para 
consumo humano, nem tão pouco um padrão de potabilidade aprovado, recorrendo-se a análises 
comparadas com padrões da Organização Mundial de Saúde (OMS), União Europeia (UE), entre 
outros. 

A qualidade da água é regulamentada apenas parcialmente, pelo que tanto em meio urbano e 
mais ainda no rural, esta não pode ser garantida, dado que apenas em alguns sistemas se efectua a 
cloração com alguma regularidade. 

De igual modo não existe normalização nem para os efluentes domésticos nem para os 
industriais, recorrendo-se apenas a recomendações da OMS. 

Tendo em atenção a natureza geológica da generalidade dos solos e a sua origem vulcânica, 
conclui-se que os riscos de contaminação das águas subterrâneas são elevados, pelo que é 
fundamental a implementação de uma adequada rede de saneamento, que deverá ser complementada 
com programas de mobilização social e de educação sanitária. 

Por outro lado, e atendendo à limitação dos recursos hídricos, deverá ser perspectivado o 
aproveitamento e a reutilização de águas usadas. 

O desenvolvimento económico de Cabo Verde depara-se com enormes dificuldades, devido, 
essencialmente, à escassez de recursos naturais e às condições climatéricas adversas a uma 
agricultura sustentável. 
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A agricultura é em grande parte uma actividade de subsistência, desenvolvendo-se em 
condições precárias, devido particularmente às grandes carências de água e de solo. 

A produção agrícola é quase exclusivamente para consumo interno, e o único produto agrícola 
para exportação continua a ser a banana.  

O carácter vulcânico das ilhas reflecte-se também no tipo e variedade de recursos minerais 
existentes. 

Pobre em solos aráveis e em recursos hídricos, Cabo Verde não possui recursos minerais de 
valor económico apreciável. 

O sector industrial, condicionado por diversos factores como a escassez de recursos naturais e 
os custos de água e energia, desempenha um papel limitado no contexto económico de Cabo Verde.  

As maiores potencialidades do país encontram-se no sector da pesca, tendo em conta a elevada 
área exclusiva, e no sector do turismo que se encontra ainda em desenvolvimento. 

Atendendo à variabilidade climatérica do arquipélago, que se repercute em aspectos como 
disponibilidade de recursos hídricos, cobertura vegetal, usos do solo, entre outros, o presente artigo 
centra a sua atenção na ilha de Santo Antão, até por se considerar que esta apresenta características 
médias relativas aos aspectos referidos, no conjunto do país. 

 
4. ILHA DE SANTO ANTÃO 

4.1 Generalidades 
 

A ilha de Santo Antão tem uma superfície de 779 km2, é a mais montanhosa do arquipélago e 
tem uma população de cerca de 47 000 habitantes, dos quais cerca de 75% vive em zonas rurais. Em 
termos administrativos está dividida em três concelhos e tem quatro centros urbanos: Ponta do Sol e 
Ribeira Grande, no concelho de Ribeira Grande, Vila das Pombas no concelho de Paúl e Porto Novo, 
no concelho do mesmo nome. Na tabela 3, apresenta-se a repartição da população por zona, urbana e 
rural na ilha de Santo Antão de acordo com dados referentes obtidos da Associação de Municípios de 
Santo Antão (AMSA), os quais diferem um pouco dos do último censo (2000) realizado pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE), efectuando-se a sua representação gráfica, para cada um dos concelhos, 
na figura 4. 

 
Repartição da população de Santo Antão (2003) 

Concelho Zona Urbana  Zona Rural  TOTAL 
Rib. Grande 4029 17531 21560 

Paúl 1802 6523 8325 
Porto Novo 5532 11707 17239 

TOTAL 11363 35761 47124 

Tabela 3 – Características populacionais de Santo Antão. 
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Figura 4 – Repartição da população em cada um dos concelhos de Santo Antão. 
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Em termos climatéricos, tal como sucede com as restantes ilhas que constituem o arquipélago, 

Santo Antão está sujeita à influência do Sahel e atendendo às características de relevo, evidenciam-se 
microclimas que variam entre zonas áridas e zonas húmidas. 

A temperatura média mensal anual é de 23 ºC. 
O regime pluviométrico anual é análogo ao das restantes ilhas, verificando-se uma estação seca 

e um curto período de chuvas. As precipitações anuais, cujos valores para os últimos 10 anos se 
apresentam na figura 5, variam entre valores da ordem dos 700 mm nas zonas mais elevadas até 
valores inferiores a 100 mm, com um valor médio de 315 mm. 
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Figura 5 – Precipitação média anual entre 1991 e 2000. 
 
4.2 O Abastecimento de água 
 
Apesar de os dados obtidos da Associação de Municípios de Santo Antão, através do seu 

Gabinete Intermunicipal indicarem que em 2003 se estima que cerca de 92,9 % da população urbana 
da ilha tenha acesso a água potável, a percentagem de abastecimento através de ligações 
domiciliárias, apresenta valores inferiores, nomeadamente no concelho de Porto Novo, tal como pode 
ser observado nos gráficos da figura 7, onde se apresenta a repartição por tipo de abastecimento: 
domiciliário, fontanário ou outros, no qual se inclui o abastecimento a partir de cisternas.  

Considerando as respectivas especificidades, apresenta-se nos gráficos que constituem a figura 
6 a população com acesso a água potável, em cada um dos concelhos da ilha. 

No meio rural os sistemas de produção e distribuição de água embora geridos, na sua maior 
parte, pelos serviços municipais, apresentam uma taxa de ligações domiciliárias ainda mais reduzida. 
Factores como a disponibilidade de recursos em águas subterrâneas, a distância entre os pontos de 
abastecimento de água e os aglomerados populacionais e ainda o preço da água, condicionam o 
consumo unitário nos fontanários e nas ligações domiciliárias. 
 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

51  

Acesso a água potável 
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Acesso a água potável 
(Porto Novo)
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Figura 6 – Acesso de água à população (urbana e rural) de Santo Antão. 
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Figura 7 – Distribuição de água, por tipo, à população urbana de Santo Antão. 
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Figura 8 – Distribuição de água, por tipo, à população rural de Santo Antão. 

 
Os níveis de atendimento apresentados serão certamente incrementados a curto prazo, com a 

construção da estrada Porto Novo – Janela, que materializa a concretização de um sonho de gerações 
de santatonenses, sendo financiada pela UE através do Fundo de Desenvolvimento Europeu (FED) e 
pelo Luxemburgo. 

A estrada, que estabelecerá a ligação entre a vila de Porto Novo e localidades dos concelhos de 
Ribeira Grande e Paúl, é de primordial importância no contexto sócio-económico da ilha de Santo 
Antão. 

Tendo em conta a importância estratégica da ligação Porto Novo – Janela para o 
desenvolvimento de Santo Antão, o projecto insere-se num plano mais geral que visa não apenas a 
construção de uma nova estrada ligando as duas localidades, e prevê igualmente o lançamento de um 
sistema geral de abastecimento e transporte de água a partir de zonas húmidas situadas ao longo do 
traçado. No âmbito deste projecto está assim prevista a construção de quatro reservatórios e a 
instalação de uma conduta com 16 800 m, que servirá também para reforçar o abastecimento de água 
a Porto Novo. 

Em estreita ligação com este projecto, encontra-se outro já em curso, e que se refere à 
implementação do “Projecto de Abastecimento de Água e Saneamento de Santo Antão”, co-financiado 
pelo Luxemburgo, previsto para o período 2002-2005, no âmbito do qual, e para o sector do 
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abastecimento, se perspectiva um aumento de 30% no acesso a água potável para a população rural e 
garantir a sua efectiva utilização e ainda uma redução no tempo médio gasto por crianças e mulheres 
no aprovisionamento de água para consumo doméstico. 

O programa, que tem como população alvo as crianças e as mulheres mais carenciadas, 
promoverá a auto-construção de cisternas familiares para captação da água das chuvas, no caso de 
comunidades que beneficiem de precipitações anuais médias superiores a 200 mm, prevendo-se para 
as restantes o recurso a sistemas de bombagem e ao abastecimento a partir de auto-tanques. Prevê-
se assim que cerca de 6 000 pessoas sejam servidas com sistemas de abastecimento de água e 1 000 
pessoas com cisternas familiares de captação de água da chuva, o que, considerando o número médio 
de pessoas das famílias de Santo Antão, se traduz na construção de 200 cisternas familiares. 

Para alcançar estes objectivos, foram estabelecidas estratégias que passam pela reabilitação e 
conservação de sistemas existentes, pela promoção de níveis de serviço que contribuam efectivamente 
para a melhoria das condições de saúde e sócio-económicas da criança e da mulher, pela mobilização 
social de forma a garantir a participação da população, pela educação sanitária e pela integração com 
outros projectos e programas, nomeadamente os do Plano de Desenvolvimento de Santo Antão, entre 
outros. 

A concretização destes projectos irá certamente contribuir para atenuar ou até mesmo eliminar o 
défice previsto para o horizonte de 2005 e que se cifra em 0,98 milhões de m3/ano para anos de 
pluviosidade média e em 9,98 milhões de m3/ano para anos secos, de acordo com as estimativas do 
INGRH. 

 
4.2 O Saneamento do meio 

 
O saneamento do meio deve ser entendido como um conjunto básico de serviços e infra-

estruturas públicas e domiciliárias, destinas à eliminação, em adequadas condições, e evacuação de 
resíduos sólidos e líquidos. 

De acordo com os valores obtidos, a população, tanto urbana como rural, com acesso a este 
serviço é ainda bastante reduzida, tal como se pode ver pela figura 9. 
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Figura 9 – População com acesso a saneamento em Santo Antão. 
 

De facto, e em particular no que se refere à zona rural de Santo Antão, o problema apenas 
começou na ser encarado de modo mais objectivo a partir de 1987, com o Projecto de Abastecimento 
de Água e Saneamento do Meio, que contou com acentuado apoio técnico e financeiro da UNICEF, no 
decurso do qual foi possível promover a construção, nos três concelhos, de latrinas secas de dupla 
fossa, tendo sido ainda possível realizar algum trabalho na vertente dos resíduos sólidos. No entanto, o 
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saneamento continua a apresentar valores muito reduzidos em qualquer um dos concelhos, tal como 
se pode verificar pelos valores constantes dos gráficos da figura 10. 
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Figura 10 – População com acesso a saneamento em Santo Antão. 
Á semelhança do que acontece com o abastecimento de água, no “Projecto de Abastecimento 

de Água e Saneamento de Santo Antão” para o período 2002-2005, estão previstas actividades de 
saneamento que visarão a população em geral bem como escolas, jardins-de-infância e postos de 
saúde, promovendo a eliminação sanitária de dejectos humanos e a gestão de resíduos sólidos e de 
animais domésticos, e tem por objectivo incrementar o acesso a meios sanitários nas zonas rurais de 
cerca de 15% em 2001 para 25% em 2005. 

O programa prevê a implementação de soluções técnica, económica e socialmente adequadas 
às especificidades de cada caso, com o objectivo de atingir o maior nível de serviço possível. Assim, e 
por exemplo no meio rural tanto a nível familiar como a nível institucional, prevê-se a construção de 
pequenas casas de banho equipadas com dupla fossa seca, enquanto para as zonas rurais com maior 
disponibilidade de água está se projecta a construção de sanitários, sendo que para as zonas de 
periferia urbanas está previsto testar a ligação das latrinas de pequena descarga a sistemas de 
esgotos. Neste contexto, o projecto pretende propiciar o acesso a meios sanitários de eliminação de 
dejectos humanos a mais de 1 750 pessoas, prevendo-se a construção de 300 casas de banho. 

No que respeita à gestão de resíduos sólidos, que tem sido alvo de acções de um modo geral, 
limitadas e pontuais, o projecto prevê apoiar as Câmaras Municipais na elaboração de estudos, na 
experimentação e na generalização de soluções mais adequadas à gestão dos resíduos sólidos nos 
centros urbanos e em algumas zonas rurais, de modo a atingir taxas de cobertura da ordem dos 90% e 
dos 50%, respectivamente, na eliminação sanitária dos resíduos sólidos. 

 Fundamental para a concretização dos objectivos do programa é a mobilização social, 
promovendo acções que visem motivar e criar condições para a efectiva utilização dos sistemas de 
saneamento básico (abastecimento e evacuação). 

 
5. ESTIMATIVAS 

 
Tendo em conta as estimativas de evolução da população para os anos 2010 e 2020, o maior 

consumidor continuará a ser a agricultura com cerca de 80% da água disponível. As áreas irrigadas 
ocupam, actualmente uma superfície que oscila entre 1500 e 2000 ha, em função dos recursos 
disponíveis, sendo que a superfície das potencialmente irrigáveis varia entre 2500 e 3000 ha, 
concentradas sobretudo, nas ilhas de S. Antão e Santiago.  

A água para irrigação é essencialmente proveniente de galerias e captações aluviais e de água 
bombeada a partir de poços, não existindo controlo sistemático da qualidade da água para irrigação, 
sendo de prever que o uso generalizado de adubos e pesticidas possa conduzir a uma degradação da 
qualidade da água das nascentes e dos aquíferos. 

As estimativas do INGRH apontam para um volume de água necessária na agricultura avaliado 
em 28,2 milhões de m3/ano, enquanto as extracções são da ordem de 22 milhões de m3/ano. 
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Face a estas previsões, a projecção de consumo, em milhões de m3/ano para os anos 2010 e 
2020, será a que se apresenta na tabela 4. 
 

Ano Abastecimento Irrigação Indústria Serviços Total 
2010 14,0 43,8 0,9 1,6 60,3 
2020 30,9 45,6 1,8 3,6 81,9 

Tabela 4 – Estimativa de consumos para 2010 e 2020. 
 

Tendo em conta a evolução da procura, a água tende a ser o factor limitativo mais condicionante 
do desenvolvimento sócio-económico de Cabo Verde. Contudo, o recurso ao aproveitamento de águas 
superficiais e de águas recicladas, pode permitir adiar consideravelmente a satisfação das 
necessidades através da dessalinização da água do mar.  

 
6. SUSTENTABILIDADE HÍDRICA 
 

A água é um recurso natural, essencial à vida, que o homem utiliza em seu benefício para fins 
diversos e que, contrariamente ao que sucede com outros recursos, não pode ser facilmente 
substituída na maior parte das suas utilizações, apresentando ainda limites muito definidos em termos 
de disponibilidade, um aspecto que assume cada vez maior importância, nomeadamente em áreas 
onde o risco de escassez pode interferir de forma negativa no desenvolvimento. Particularmente em 
regiões áridas ou semi-áridas, a água tende a ser um factor limitativo ao próprio crescimento, gerando 
conflitos de uso, escassez relativa e mesmo crises económicas e sociais, pelo que a gestão integrada 
dos recursos hídricos é factor primordial para o desenvolvimento sustentável em todas as suas 
dimensões. 

Em Cabo Verde a exploração e utilização da água são regidos pela lei adoptada em 1984 - 
Código da Água, alterado pela Lei nº 115/V/99 - de acordo com o qual, a água, em toda a sua forma, 
pertence ao domínio público do Estado e deve ser explorada e gerida de uma forma centralizada, a 
qual institui ainda, como órgãos de administração dos recursos hídricos O Conselho Nacional de Águas 
(CNAG); o Instituto Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos (INGRH); a Agência Reguladora.  

O Código da Água define que a utilização da água em todas as suas formas está sujeita ao 
pagamento de taxas e tarifas definidas pela Administração, sendo a exploração de água sujeita a um 
regime de licença ou concessão que estabelece as condições de utilização. 

A unidade básica de gestão dos recursos hídricos definida na lei, é a circunscrição hidrográfica, 
que para o caso de Cabo Verde pode coincidir com uma bacia ou um grupo de bacias hidrográficas ou 
mesmo ter a dimensão de uma ilha.  

De acordo com MUSCHETT (1997), alguns dos elementos fundamentais ao desenvolvimento 
sustentável são o uso eficiente dos recursos naturais, a redução dos desperdícios e a prevenção de 
poluição, a educação, mudanças de atitude e de conhecimentos, necessariamente acompanhadas por 
alterações sociais e culturais. Indispensável será também indagar até que ponto se poderá perpetuar o 
desenvolvimento e a exploração actual de recursos, de modo a manter a população presente sem 
debilitar o potencial do planeta para as futuras gerações. 

Desenvolvimento sustentável tem sido definido como “o desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades e aspirações do presente, sem comprometer as disponibilidades para as futuras 
gerações”, podendo entender-se sustentabilidade hídrica como a manutenção de um balanço hídrico 
favorável, em termos de quantidade e de qualidade, entre a oferta de água com elevados níveis de 
garantia e o consumo para usos múltiplos.  

A sustentabilidade hídrica, que deverá ser uma das grandes prioridades para o desenvolvimento 
económico, social e ambiental de Cabo Verde, necessita de estratégias de gestão e exploração dos 
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recursos hídricos com objectivos e actividades definidos e com identificação de parâmetros aferidores, 
tanto quanto possível quantificáveis, de modo a permitir efectuar avaliações e eventuais 
reajustamentos.  

Nesse contexto, não poderão deixar de ser considerados os riscos associados às incertezas 
hídricas, como sejam as prolongadas secas e as chuvas que, muitas vezes apresentam carácter 
torrencial, o que impõe uma adequada identificação dos riscos, de modo a permitir o estabelecimento 
de medidas de prevenção, protecção e controlo ou, no mínimo, o estabelecimento de medidas 
aceitáveis de risco/convivência. A construção de diques, por exemplo, poderá ser um factor a 
considerar tanto no aspecto da protecção como no da constituição de reservas hídricas de 
aproveitamento de águas pluviais. 

Na tabela 5 apresentam-se algumas medidas e respectivas acções que poderão ser 
consideradas na prossecução da sustentabilidade hídrica conducente ao desenvolvimento sustentável. 
 

MEDIDA ACÇÃO 
Aumentar e melhorar a utilização dos recursos 
existentes 

-- implementar medidas conducentes à redução 
da evaporação e da evapotranspiração 
- construção de infra-estruturas de tratamento de 
águas residuais 
- Controlar o avanço da intrusão salina 
- generalizar o uso da rega gota a gota 
- promover medidas que contribuam para a 
poupança de água 

Garantir estreita ligação entre quantidade e 
qualidade 

- estabelecer  programas de sensibilização e 
educação sanitária e ambiental 
- elaboração e aprovação de normas de 
qualidade para águas de consumo e águas 
residuais 
- assegurar o controlo contínuo da qualidade da 
água e da vigilância sanitária 

Aumentar as disponibilidades de água, com 
prioridade para o aproveitamento de águas 
superficiais 

- construção de açudes e de reservatórios para 
retenção de águas superficiais – cisternas 
- construção de barragens 
- instalação de unidades de dessalinização 

Garantir a gestão integrada dos recursos hídricos 
e no quadro do ordenamento do território 

- elaboração de planos de exploração e 
desenvolvimento hidráulico ao nível da bacia 
hidrográfica 

Garantir a exploração de águas subterrâneas de 
acordo com as capacidades de renovação 

- instalação de equipamento de controlo da 
exploração de águas subterrâneas 

Aumentar a taxa de cobertura do acesso das 
populações à rede de esgotos 

- execução de redes de esgotos e de estações de 
tratamento de águas residuais 
- construção de infra-estruturas sanitárias 

Dinamizar e consolidar a luta contra a 
desertificação 

- dinamização dos programas de florestação e 
reflorestação 
- construção de estruturas de conservação do 
solo 

Garantir a formação, sensibilização e educação 
ambiental da população 

- assegurar a formação e a publicitação de 
medidas de controlo e de conservação dos 
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recursos hídricos 
- desenvolvimento de acções de sensibilização e 
formação das comunidades em relação à 
utilização e gestão dos recursos hídricos 

Implementação do princípio de que o preço da 
água deve permitir a recuperação dos custos e o 
financiamento dos investimentos. 

 

Tabela 5 – Medidas e acções a implementar no quadro da sustentabilidade hídrica. 
 
7. CONCLUSÕES 
 

A resolução dos problemas de recursos hídricos só pode ser alcançada através de uma 
adequada política de gestão dos recursos hídricos que vise não só um melhor aproveitamento da água 
disponível, mas também um criterioso planeamento da utilização dos recursos hídricos e o 
reconhecimento da importância da água como factor de produção de diversos sectores de actividades 
económica e social. O aproveitamento de águas superficiais e a reutilização de águas recicladas pode 
permitir adiar o recurso à dessalinização da água do mar para satisfação das necessidades, dado que 
será inevitável um considerável aumento da utilização e do consumo da água, enquanto as 
disponibilidades naturais tendem a escassear. Refira-se que, segundo dados da ELECTRA, nas ilhas 
de S. Vicente, Boavista, Sal e Santiago, em 1998, a produção média diária foi de 6 082 m3/dia. 

Impõem-se por isso a implementação e adopção de medidas adequadas para resolver ou 
minorar situações de vulnerabilidade, como sejam as que concernem a um melhor aproveitamento dos 
recursos hídricos disponíveis (retenção de reservas hídricas, modificação do regime de florestação e o 
controlo da poluição), a um aumento dos recursos hídricos disponíveis, (dessalinização da água do 
mar, redução da evaporação e da evapotranspiração, reordenamento agro-florestal) sem esquecer as 
medidas conducentes à redução de consumos como sejam a reutilização da água e, uma vez que a 
utilização do solo também condiciona o balanço hídrico, é imprescindível uma visão integrada do uso 
da água e do solo. Relativamente a este último aspecto, não pode ser relegada para plano inferior a 
questão do saneamento das águas residuais domésticas e industriais, pelos elevados riscos que 
apresenta em termos de contaminação e sua influência sobre os recursos hídricos (processos de 
infiltração com riscos de contaminação dos aquíferos) reflectindo-se de modo directo e indirecto, na 
saúde pública das populações. 

O desenvolvimento sustentável ocorre apenas quando são respeitados e cumpridos objectivos 
ecológicos, económicos e sociais, isto é, apenas quando estes são simultaneamente ecologicamente 
viáveis, economicamente exequíveis e socialmente desejáveis. Obviamente que isto não será possível 
de obter se não forem respeitados valores intermédios como sejam a integridade dos ecossistemas e 
biodiversidade no tocante aos objectivos ecológicos, a eficiência e a equidade, nos económicos e o 
respeito pela identidade cultural, a mobilização social e a participação das populações, no que respeita 
aos objectivos sociais. Neste último aspecto assume importância vital a participação da mulher de 
Cabo Verde pelo papel que representa na sociedade, tal como identificado pelos relatórios internos e 
pelos da ONU e suas instituições. 

De facto, vários estudos indicam que a tarefa de abastecimento de água para fins domésticos é 
em grande parte assegurada pela população feminina. São as mulheres e as crianças que asseguram 
o transporte de água até à residência, muitas vezes com percursos de 4 a 6 horas. 

A maior parte das chamadas vendedoras de água são mulheres e, também, por razões culturais, 
são estas as responsáveis pela gestão diária da água no domicílio, podendo concluir-se que a mulher 
desempenha um papel chave na gestão da água. 
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A gestão integrada dos recursos hídricos definida como um processo que favorece o 
desenvolvimento e a gestão coordenados da água, solo e outros recursos relacionados, tem em vista 
maximizar, de forma equitativa, o bem-estar económico e social, sem contudo comprometer a 
sustentabilidade dos ecossistemas vitais. Numa região assolada por secas periódicas e prolongadas, 
ameaçada por deterioração ambiental, a manutenção e o uso dos recursos hídricos assume acrescida 
importância e constitui um desafio permanente para a promoção de um desenvolvimento sustentável. 

A sustentabilidade hídrica de Cabo Verde é condição indispensável à sua obtenção, sendo 
essencial assegurar que a gestão dos recursos hídricos seja ambientalmente sustentável, 
economicamente eficiente e socialmente equitativa. 

 
SIMBOLOGIA 
 
AMSA – Associação de Municípios de Santo Antão; 
CNAG – Conselho Nacional de Água; 
ELECTRA – Empresa de Electricidade e Aguas; 
FED – Fundo de Desenvolvimento Europeu; 
ha – hectare; 
hab – habitante; 
INE – Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde; 
INGRH – Instituto Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos; 
INIDA – Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário; 
l/hab/d - litro/habitante/dia; 
OMS – Organização Mundial para a Saúde; 
ONU – Organização das Nações Unidas; 
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; 
UE – União Europeia; 
UNICEF – Organização das Nações Unidas para a Infância; 
WWDR – World Water Development Report. 
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RESUMO 
 
A gestão da água tem evoluído ao longo dos tempos em função de factores muito diversos – 
necessidade e vontade de intervir sobre a natureza, evolução da ciência e tecnologia, relação entre 
recursos hídricos e necessidades de água, novos instrumentos de gestão de recursos naturais, 
reconhecimento dos impactos ambientais. Esta evolução verificada a nível mundial teve os seus 
reflexos em Moçambique, onde foram muito influenciados igualmente pela evolução política do país e 
da região da África Austral. 
 
A comunicação apresenta em traços gerais a evolução da gestão da água a nível mundial, para se 
concentrar depois nos principais aspectos que caracterizam a gestão da água em Moçambique, desde 
o período colonial até à actualidade, passando pelas várias fases que caracterizam o Moçambique 
independente. Faz-se referência aos diversos tipos de instrumentos de gestão que têm sido utilizados, 
analisa-se a sua eficácia e os principais obstáculos para uma gestão mais eficiente. Apresenta-se 
ainda a gestão da água em Moçambique numa perspectiva regional, com ênfase na questão das 
bacias hidrográficas internacionais. 
 
Finalmente, referem-se alguns aspectos que se considera relevantes para uma estratégia de gestão da 
água em Moçambique. 
 
Palavras-chave: recursos hídricos, Moçambique, bacia hidrográfica 
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1. MARCOS NA EVOLUÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
Torna-se necessário gerir um recurso natural quando a sua disponibilidade se revela inadequada às 
necessidades de utilização desse recurso por parte duma sociedade numa dada região.  
 
O primeiro problema que se levantou em termos de gestão dos recursos hídricos desde a Antiguidade 
foi o da quantidade – ora faltava água ora ela era em excesso. As grandes civilizações antigas (Egipto, 
China, Índia) puseram em prática soluções que, como conceito, se mantiveram até à nossa época, as 
soluções de carácter estrutural. Assim, surgiram as barragens de armazenamento para a regularização 
de caudais; e outras infraestruturas hidráulicas como diques de protecção contra cheias. Em diversos 
países executaram-se obras grandiosas de alteração dos cursos naturais dos rios para facilitar a 
navegação fluvial. Em paralelo, encontram-se no código de Hamurabi indicações precisas para uma 
melhor utilização da água. 
 
Séculos mais tarde, o desenvolvimento industrial na Europa e nos Estados Unidos provocou uma 
necessidade crescente de energia barata. A par da exploração do carvão, a produção de energia 
hidroeléctrica teve uma grande expansão, com a construção de inúmeras barragens. 
 
O facto destes desenvolvimentos terem tido lugar em regiões de clima predominantemente temperado, 
sem problemas significativos de escassez de recursos hídricos, fez com que não surgissem conflitos 
importantes entre países ou regiões por causa da água. É assim que os primeiros acordos e 
convenções envolvendo rios internacionais dizem respeito à liberdade de navegação fluvial. 
 
O crescimento quantitativo da utilização dos recursos hídricos promoveu um grande desenvolvimento 
da investigação científica orientada para a optimização da utilização destes recursos, beneficiando de 
algumas ferramentas fundamentais na área de análise de sistemas e do desenvolvimento dos 
computadores. A obra de MAASS et al. (1962) contém os paradigmas fundamentais em que se 
baseava a análise do desenvolvimento dos recursos hídricos por esta altura (década de 60), 
destacando-se os seguintes aspectos: 
 

• prioridade para os aspectos quantitativos na utilização dos recursos hídricos 
• aceitação da ideia dum “óptimo” para um determinado sistema de recursos hídricos – 

maximização do benefício económico líquido, maximização da energia hidroeléctrica 
produzida, minimização do prejuízo económico duma cheia – sujeito a determinadas 
restrições 

• utilização da modelação matemática como ferramenta fundamental nos processos de 
optimização (Programação Linear, Simulação, Geração Sintética de Escoamentos) 

 
O conceito da bacia hidrográfica como unidade fundamental para o planeamento e gestão dos recursos 
hídricos torna-se universalmente aceite.  
 
O crescimento da população em muitas regiões do mundo, o crescimento generalizado da demanda de 
água e situações de seca generalizada levaram a que se começassem a colocar com gravidade 
problemas de distribuição de água entre diversas utilizações de água, situação que se torna ainda mais 
complexa quando uma bacia é partilhada por vários países. Situações de grande tensão, a atingir as 
vias do conflito diplomático e militar, surgiram entre a Índia e o Paquistão, entre Israel e a Jordânia,  
WOLF e HAMNER (2000). 
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O trabalho produzido pela Associação Internacional de Direito em 1966 – as famosas “Regras de 
Helsínquia”, ILA (1966) – é um marco fundamental na tentativa de regular esses potenciais conflitos, 
definindo um quadro que facilitasse a celebração de acordos regulatórios entre os países da bacia. 
 
As décadas de 70 e 80 assistiram a uma verdadeira explosão da informática, com os computadores 
não apenas a aumentarem a capacidade de processamento mas também a generalizarem-se, o que se 
tornou ainda mais verdadeiro com o aparecimento dos computadores pessoais na década de 80. O 
desenvolvimento da informática permitiu por sua vez o aparecimento de modelos matemáticos cada 
vez mais sofisticados. Estes modelos, ainda predominantemente na área da quantidade da água, 
continuaram a fazer uso da Programação Linear, Simulação e Geração Sintética de Escoamentos, 
surgindo também modelos de Programação Dinâmica e ainda modelos de optimização com objectivos 
múltiplos, CLARKE (1973), HEC (1977), LOUCKS et al (1981), SALAS et al (1980), VAZ (1985). 
 
No entanto, eram visíveis igualmente diversos aspectos novos a ganharem peso na gestão de recursos 
hídricos: 
 

• a qualidade da água, afectada quer pelo excesso de abstracções quer pela rejeição de 
efluentes urbanos, agrícolas e industriais que ultrapassavam a capacidade de auto-
regeneração do meio 

• a água como valor ambiental 
• a colocação em questão da lógica economicista que até então dominara as análises (o 

objectivo primeiro era a maximização do benefício económico sujeito a determinadas 
restrições) 

• o reconhecimento da existência dum número elevado de interessados na gestão da água, 
com visões e aspirações diferenciadas, e consequentemente a necessidade de repensar o 
próprio conceito de “optimização” 

 
Por outro lado, a lógica da gestão dos recursos hídricos virada para um constante aumento da oferta 
era questionada, em paralelo com o debate sobre os processos e programas de crescimento 
económico tanto no mundo desenvolvido como nos países mais pobres. Assim, começaram a ganhar 
importância questões como a gestão da demanda e outras alternativas de carácter não-estrutural 
(como mecanismos legais, medidas administrativas e de carácter económico e financeiro)ao mesmo 
tempo que soluções de carácter estrutural como as grandes barragens começaram a ser postas em 
causa. Estas questões são apresentadas com grande clareza em CUNHA et al. (1980), livro 
fundamental na abertura para estes novos conceitos na gestão dos recursos hídricos.  
 
A Conferência de Mar del Plata, organizada pelas Nações Unidas em 1977, BISWAS (1978), foi um 
importante acontecimento científico e político internacional, que teria continuidade na Conferência de 
Dublin de 1992 e, num âmbito mais vasto, centrado sobre o ambiente e desenvolvimento sustentável a 
Conferência do Rio de Janeiro de 1992 e a Conferência de Joanesburgo dez anos mais tarde. Os 
princípios estabelecidos na Conferência de Dublin davam particular destaque à consideração em 
simultâneo do valor social, ambiental e económico da água.  
 
Na União Europeia, a Directiva-Quadro da Água promoveu e enquadrou legislação avançada para a 
gestão dos recursos hídricos, incluindo-se nela a obrigatoriedade de elaboração e actualização 
periódica de planos de bacias hidrográfica. Questões de qualidade da água, da água como valor 
ambiental, da integração da gestão da água com as outras componentes do desenvolvimento e do 
ordenamento do território, são igualmente consideradas componentes fundamentais. 
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O agravamento da crise da água em muitas regiões do mundo, particularmente nos países pobres e 
em desenvolvimento, conduziu não apenas a múltiplas negociações e acordos bilaterais e multilaterais 
mas também a procura dum enquadramento legal a nível internacional para além daquilo que era já 
traduzido pelas Regras de Helsínquia. Anos de difíceis negociações permitiram que a Assembleia 
Geral das Nações Unidas aprovasse em 1997 a Convenção sobre a Lei das Utilizações Diversas da 
Navegação em Sistemas Hidrográficos Internacionais. 
 
Todos estes desenvolvimentos conceptuais foram sendo acompanhados de novos e mais sofisticados 
modelos computacionais, cobrindo as áreas de qualidade da água, análise com objectivos múltiplos, 
negociações entre interesses diferentes.  
 
Uma área de particular interesse é o estudo dos caudais ambientais ou ecológicos. Durante décadas, 
em inúmeros países considerou-se que toda a água doce poderia ser retirada dos seus cursos naturais 
para ser utilizada pelo Homem – para consumo doméstico e público, para a agricultura e para a 
indústria, enfim para os usos mais diversos. A água que se escoava para os oceanos era considerada 
desperdiçada. Actualmente, estas ideias estão postas de lado e é de aceitação geral que apenas uma 
fracção limitada dos escoamentos naturais pode ser retirada dos cursos de água e que os rios devem 
sofrer o mínimo possível de alterações – objectivo obviamente nada fácil de atingir face à crescente 
demanda de água. Por esta razão, o estudo dos caudais ecológicos é de grande importância, sendo 
claro que tais caudais não se resumem a caudais mínimos a serem mantidos nos rios mas devem 
incluir igualmente caudais altos de forma a manter-se as características de variabilidade natural dos 
cursos de água. 
 
Finalmente, vale a pena referir que a “privatização” que a globalização triunfante tem vindo a impor na 
área do saneamento básico não se tem tornado dominante na área de gestão dos recursos hídricos 
que, de forma muito generalizada, se tem mantido no domínio público, embora com apelo cada vez 
maior à participação de todos os envolvidos e à transferência da decisão para os níveis mais baixos 
possíveis.  
 
 

2. MOÇAMBIQUE E OS SEUS RECURSOS HÍDRICOS 
 
Moçambique é um país que, de acordo com o Censo de 1997, tinha nesse ano cerca de 17 milhões de 
habitantes, com uma taxa média de crescimento anual pós 1980 (data do censo anterior) 
surpreendentemente baixa – cerca de 2.1 % , contra os 2.5% correntemente adoptados nas projecções 
até essa altura. A manter-se essa taxa de crescimento (provavelmente com tendência a baixar se a 
taxa de prevalência do Sida ultrapassar a barreira dos 15% , valor actual de acordo com as autoridades 
da Saúde do País), a população teria atingido 19 milhões em 2003 e chegaria a 30 milhões em 2025. 
 
A grande maioria da população é rural, estimando-se que apenas 25% esteja concentrada em centros 
urbanos. A área metropolitana de Maputo, incluindo Matola e Machava, abrange quase 10% da 
população total de Moçambique. Tanto as grandes cidades como os pequenos centros urbanos 
incluem áreas peri-urbanas onde, de facto, reside a maior parte da população urbana e que tem 
características de transição entre áreas urbanizadas e áreas rurais em termos de características de 
habitação e disponibilidade de serviços básicos, incluindo abastecimento de água, esgotos e 
drenagem. 
 
Do ponto de vista económico, Moçambique regrediu desde a Independência, não tendo ainda atingido 
os níveis de produção de 1973. As razões para tal são bem conhecidas: a rotura, em termos práticos, 
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com Portugal após a Independência, com a saída massiva da colónia portuguesa, esvaziando de 
quadros a administração pública, o aparelho produtivo e os serviços; os anos da agressão rodesiana 
(1976-79); e, quando o País começava a estabilizar e a recuperar, a guerra alimentada pelo apartheid e 
que se prolongou até 1992. 
 
O País que emergiu da guerra era um país esgotado, com infraestruturas destruídas, totalmente 
dependente da ajuda internacional até para sobreviver, e com as suas elites mais capazes e educadas 
já sem o impulso de dedicação e generosidade que tinham marcado fortemente o País nos primeiros 
anos da Independência.  
 
Embora a grande maioria da população viva no campo e tenha a agricultura como sua actividade 
principal, a agricultura continua a ser principalmente de subsistência. A economia de portas abertas 
impostas pelo fundamentalismo liberal do FMI levou ao quase completo encerramento das pequenas e 
médias indústrias espalhadas pelo País, sendo o caso da indústria do cajú o exemplo mais visível. Os 
poucos novos projectos industriais, como a fábrica de alumínio MOZAL e o gasoduto da SASOL, estão 
longe de compensar essa perda, tanto em termos de emprego como em termos de benefícios 
económicos para Moçambique. 
 
Em termos muitos gerais, pode-se então sumarizar a situação económica de Moçambique nos 
seguintes pontos: 
 

• o País ainda não recuperou o nível de produção de 1973 
• houve uma desindustrialização generalizada 
• há uma dependência enorme da ajuda internacional 
• o País tornou-se ainda mais macrocéfalo do que no tempo colonial – há economistas que 

sustentam que, se se excluir a exportação do camarão, 90% da riqueza do País é 
produzida numa área com um raio de 30 km à volta de Maputo. 

 
Moçambique não pode ser considerado um país com grande abundância de recursos hídricos. Em 
termos de escoamento anual médio, a situação pode ser considerada positiva, como se pode ver pela 
consideração dos seguintes indicadores, DNA (1999): 
 

• o escoamento anual médio expresso em termos de altura é de cerca de 280 mm o que é 
um valor alto em comparação com as médias africana e da região da África Austral 

• o escoamento anual médio per capita é, em 2003, de mais de 11000 m3/ano/pessoa, 
novamente um valor bastante alto em comparação com a maioria dos restantes países da 
África Austral e do continente. 

 
A situação é, no entanto, muito menos positiva devido aos seguintes factores: 
 

• um pouco mais de 50% dos recursos hídricos contabilizados correspondem a escoamentos 
transfronteiriços. Estando Moçambique situado a jusante dos restantes países da bacia em 
8 das 9 bacias que partilha com os outros Estados da região, é de esperar que se agrave a 
tendência que já se regista de tais escoamentos transfronteiriços se tornarem cada vez 
menores no futuro; 

• há marcadas diferenças na distribuição geográfica dos recursos hídricos, o que faz com 
que a região Sul (do Maputo até o Save) esteja a entrar na situação que FALKENMARK 
(1995) classificou como de “stress hídrico”; 
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• os escoamentos apresentam uma enorme variabilidade temporal. Em termos médios, 
cerca de 70% do escoamento superficial nos diversos rios do país ocorrem em apenas 3 
meses do ano. Por outro lado, Moçambique tal como toda a região sofre de longos ciclos 
de anos secos interrompidos por cheias extremas. Para além disso, apenas em algumas 
bacias existem barragens de armazenamento que introduzam alguma regularização destes 
escoamentos. Por isso, o valor do escoamento anual com a fiabilidade necessária para a 
sua utilização por uma sociedade organizada (de 80% ou mais) é apenas uma pequena 
fracção do escoamento anual médio. 

 
Se a situação na região Sul do País é evidentemente difícil, surgem problemas agudos em regiões 
teoricamente com menos problemas. Basta referir a título de exemplo o abastecimento de água à 
cidade da Beira sempre que há um ano muito seco na bacia do Pungoé. 
 
 

3. A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS EM MOÇAMBIQUE NO PERÍODO COLONIAL 
 
Em termos práticos, pode considerar-se que é na década de 50 que se começam a desenvolver em 
Moçambique acções de gestão de recursos hídricos. Anteriormente, há a referir apenas o surgimento 
dos primeiros sistemas de abastecimento de água e o início das actividades da meteorologia (os 
primeiros registos de precipitação datam de 1908). 
 
A partir dos anos 50, surgem iniciativas importantes. Em primeiro lugar, o programa de 
desenvolvimento na bacia do rio Limpopo, com o estabelecimento dum grande colonato com 
emigrantes portugueses. Este programa incluiu a construção duma ponte-açude (barragem de 
Macarretane), dum extenso regadio de mais de 20 mil hectares (o maior regadio nesta área de África) e 
de diques de defesa contra as cheias. Este programa, pensado e impulsionado pelo Engº Trigo de 
Morais, foi sendo gerido por uma instituição especialmente criada para o efeito, que veio mais tarde a 
ser designada como Gabinete do Limpopo. 
 
Na mesma altura é criada a Missão de Fomento e Povoamento do Zambeze – MFPZ que inicia os 
estudos no vale desse rio, iniciando igualmente o estabelecimento duma primeira rede de colheita de 
dados meteorológicos e hidrométricos. 
 
O potencial hidroeléctrico da bacia do rio Revué conjugado com a demanda de electricidade na vizinha 
Rodésia do Sul levaram à construção do açude do Mavuzi e da barragem da Chicamba Real 
constituindo o aproveitamento hidroeléctrico de Chicamba-Mavuzi, com propriedade e gestão da SHER 
– Sociedade Hidroeléctrica do Revué. 
 
A década de 60 foi marcada politicamente pelo início da luta armada pela Independência em 
Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, forçando o Governo Português a acelerar as suas iniciativas de 
desenvolvimento.  
 
Foi criada a Direcção Provincial dos Serviços Hidráulicos. Esta Direcção Provincial continuou com o 
estabelecimento e colheita regular de dados hidrométricos e meteorológicos – precipitação, 
evaporação, alturas e caudais, de que se encarregava anteriormente o Departamento de Hidráulica da 
Direcção Provincial de Obras Públicas e Transportes. A DPSH encarregava-se também do 
licenciamento de obras hidráulicas e de tomadas de água. Finalmente, a DPSH dá início ao estudo do 
desenvolvimento dos recursos hídricos a nível das bacias hidrográficas. Importa esclarecer que o 
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saneamento básico estava fora do âmbito das funções da DPSH, mantendo-se como responsabilidade 
das Câmaras Municipais e da Direcção Provincial de Obras Públicas. 
 
Para o estabelecimento e funcionamento da rede hidrometeorológica, a DPSH criou o seu próprio curso 
de hidrometristas e recrutou localmente leitores a quem eram pagos pequenos subsídios. Começou 
assim a existir um banco de dados hidrológicos a partir da informação recolhida no campo, a qual era 
toda controlada centralmente em Maputo, onde os dados tratados ficavam arquivados. 
 
Para a exploração do vale do Zambeze são criados dois instrumentos essenciais: do ponto de vista 
institucional, a MFPZ expande-se e em 1970 é transformada em Gabinete do Plano do Zambeze, com 
a função de executar os estudos e promover as obras de desenvolvimento da região; e no âmbito dos 
estudos, a realização do estudo do “Esquema Geral do Vale do Zambeze”, extenso trabalho 
monográfico sintetizando o conhecimento existente até à altura sobre a parte moçambicana da bacia 
em termos de recursos (hídricos, minerais, de solos, de potencial hidroeléctrico) e apresentando 
perspectivas de desenvolvimento. 
 
Seguindo a óptica de gestão dos recursos hídricos dominante na época, os principais projectos eram 
os das barragens, principalmente para aproveitamento hidroeléctrico mas garantindo igualmente água 
para o desenvolvimento da irrigação (previa-se poder irrigar mais de 1 milhão de hectares) e para o 
abastecimento a grandes indústrias, havendo também um projecto preliminar de navegação fluvial. 
 
O estudo realizado e o trabalho da MFPZ/GPZ lançaram as bases para que Portugal avançasse com o 
projecto da construção da barragem de Cahora Bassa, que veio a ser finalizado em 1975, ano da 
Independência. 
 
Na segunda mais importante bacia hidrográfica do País, a do rio Limpopo, verificava-se que o caudal 
natural do rio em anos secos era insuficiente para garantir a demanda, situação que tenderia a agravar-
se pelo crescente uso da água a montante na África do Sul e no Zimbabwe. A barragem de 
Macarretane não tinha capacidade de regularização o que levou ao estudo duma grande barragem 
mais a montante – Massingir, no rio Elefantes, principal afluente do Limpopo. As obras decorreram de 
1972 a 1977. Esta grande barragem garantia a regularização dos escoamentos, permitindo uma grande 
expansão dos regadios, tanto na zona do Chokwé como na do Xai-Xai. 
 
Nos anos 60 e 70 até à Independência, a rede hidrológica expandiu-se enormemente, embora 
determinadas regiões, muito em particular a Província do Niassa, fossem muito pouco cobertas devido 
à guerra.  
 
A base de dados hidrológicos criada foi utilizada para a realização de bastantes estudos hidrológicos. A 
maior parte desses estudos aparecem integrados em diversas monografias de bacias, desenvolvidas à 
imagem do Esquema Geral do Zambeze embora obviamente sem a mesma profundidade. Podem 
referir-se nesse âmbito as monografias realizadas para as bacias do Umbeluzi, Limpopo e Save. 
 
Merece realce especial o Esquema Geral do Vale do Incomati, realizado pela própria DPSH. Neste 
extenso estudo, surgem diversas propostas muitas das quais se mantêm actuais: a construção das 
barragens da Corumana (entretanto realizada) e Moamba e dos açudes do Massintonto e do Lago 
Chuali; a transferência de água do Incomati para o Umbeluzi (para servir o abastecimento de água a 
Maputo), esquema incluindo a barragem de Movene; e o desenvolvimento extensivo de regadios no 
Sabié e no Médio e Baixo Incomati. 
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Foram igualmente realizados outros estudos de bacias, nomeadamente o Pungoé e o Malema. 
 
Um outro desenvolvimento interessante foi o estudo da barragem dos Pequenos Libombos no rio 
Umbeluzi. Este estudo foi encomendado pelos SMAE da Câmara Municipal de Lourenço Marques para 
resolver com a barragem os cada vez mais sérios problemas de escassez de água na cidade na época 
seca. 
 
Durante o período colonial, foi limitada a actividade desenvolvida no sentido de estabelecer acordos 
com os países vizinhos situados a montante de Moçambique que permitissem garantir água para o 
futuro. Pode referir-se o acordo entre Portugal e a África do Sul, a que a Suazilândia aderiu mais tarde, 
aceitando que a partilha de água nas bacias de interesse comum se baseasse nos princípios das 
Regras de Helsínquia e no “best possible use”; e num acordo específico relativo à barragem de 
Massingir, permitindo que 64 ha do território sul-africano fossem inundados pela albufeira. 
 
Os principais aspectos caracterizando a gestão dos recursos hídricos no fim do período colonial podem 
então sintetizar-se: 
 

• Gestão dos recursos hídricos tomando a bacia hidrográfica como unidade de gestão. 
• Uma instituição responsável pela gestão (DPSH) que, no entanto, deixava campo livre a 

outras instituições responsáveis por projectos de desenvolvimento (Gabinete do Limpopo, 
Gabinete do Plano do Zambeze) ou por projectos hidráulicos específicos (aproveitamento 
hidroeléctrico da Chicamba-Mavuzi, barragem dos Pequenos Libombos). Além disso, 
iniciativas de programas e projectos comandadas e geridas a partir de Portugal. 

• Separação do ponto de vista institucional e de gestão das áreas de gestão dos recursos 
hídricos e do saneamento básico 

• Rede hidrometeorológica com uma razoável cobertura de quase todo o território (com 
limitações impostas pela guerra) e em normal funcionamento, servindo de base a um 
banco de dados organizado, embora com graves lacunas nas áreas de qualidade da água 
e transporte de sedimentos 

• Gestão fortemente centralizada, com fraca ou nula participação dos utentes da água e de 
outros interessados 

• Realização de estudos hidrológicos e de “esquemas gerais” para o desenvolvimento dos 
recursos hídricos, na óptica de maximizar a utilização da água para o abastecimento 
doméstico e industrial, irrigação e produção hidroeléctrica, não surgindo ainda 
preocupações com problemas de qualidade da água, poluição e conservação ambiental 

• Pouco desenvolvimento das questões ligadas às bacias hidrográficas internacionais. 
 
 

4. A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MOÇAMBIQUE INDEPENDENTE 
 
Moçambique viveu de forma agitada os quase 30 anos da sua Independência, com os consequentes 
inevitáveis reflexos em todos os aspectos da vida económica e social, incluindo obviamente a gestão 
da água. De maneira esquemática, vamos considerar três períodos marcantes nesta história recente do 
País: 
 

• o primeiro período, com a transição da Independência marcada pelo espírito revolucionário 
e das mudanças socialistas radicais, que começa a esmorecer com o crescimento da 
guerra civil e que termina com o símbolo da morte trágica do Presidente Samora Machel 
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• o segundo período, com o abandono da lógica revolucionária e socialista, adopção da 
economia de mercado, continuação da guerra civil. Este período chega ao fim com o 
Acordo de Paz (1992) e com as primeiras eleições multi-partidárias (1994) 

• o terceiro período iniciado em 1995, com o País sem guerra, vivendo num sistema político 
multi-partidário e com uma economia de mercado, tentando promover o seu 
desenvolvimento socio-económico e a melhoria da vida da população mais pobre. 

 
4.1 A fase revolucionária (1975-1986) 

 
Nos primeiros anos da Independência, o Governo Moçambicano adoptou diversas medidas de carácter 
marcadamente radical e socializante com vista a melhorar as condições de vida dos moçambicanos. 
Essas medidas, no entanto, contribuiram para acelerar a saída em massa da colónia portuguesa, com 
reflexos muito negativos na economia e no funcionamento das instituições que se viram 
repentinamente desprovidas de quadros minimamente qualificados. 
 
Na área de gestão dos recursos hídricos, verificaram-se importantes desenvolvimentos institucionais. 
Com base na antiga DPSH, foi criada em 1977 a Direcção Nacional de Águas, tutelada pelo Ministério 
das Obras Públicas e Habitação. Apesar da saída dos técnicos portugueses, a DNA tornou-se uma 
instituição forte com a incorporação de jovens técnicos moçambicanos e com o apoio da cooperação 
de diversos países, principalmente da Holanda, Itália e Bulgária. A DNA, para além de manter todas as 
funções já cometidas à DPSH, integrou ainda as áreas de hidráulica e recursos hídricos do entretanto 
extinto Gabinete do Limpopo, dirigindo os trabalhos finais de conclusão das obras da barragem de 
Massingir.  
 
Entretanto foi criada uma Secretaria de Estado da Região do Limpopo e Incomati – SERLI para 
promover o desenvolvimento integrado de base hidroagrícola na região abrangida por essas duas 
grandes bacias. 
 
O GPZ foi desmantelado, ficando a gestão da barragem de Cahora Bassa a cargo duma nova 
empresa, a HCB, cujos accionistas eram os Estados Moçambicano e Português. A SHER foi integrada 
na EDM – Electricidade de Moçambique que assumiu a gestão da barragem da Chicamba. 
 
A incapacidade dos Conselhos Executivos, que substituiram as Câmaras Municipais, obrigaram a que a 
DNA tomasse a seu cargo as actividades de saneamento básico a nível urbano, o mesmo acontecendo 
posteriormente com o abastecimento de água rural (antigamente a cargo das administrações de 
distrito, companhias agrícolas, explorações mineiras, etc.). 
 
A DNA lançou uma série de estudos sobre bacias hidrográficas (Pungoé, Lúrio, Lugenda, Licungo) e o 
primeiro estudo profundo sobre água subterrânea na Província de Inhambane. Estes estudos 
mantinham a perspectiva da utilização intensiva do recurso água como factor promotor do 
desenvolvimento. Deve referir-se ainda um primeiro “plano geral de desenvolvimento dos recursos 
hídricos”, elaborado nos primeiros anos da Independência, ATAÍDE et al. (1977). 
 
O funcionamento da rede hidrometeorológica ressentiu-se profundamente da saída dos portugueses. 
Para além desse factor, a prioridade absoluta dada aos abastecimentos de água em vilas e aldeias 
levou a que muitos dos hidrometristas formados anteriormente fossem desviados para essas novas 
tarefas, originando praticamente a paralisação da rede. Esta começou a ser lentamente reposta, com a 
formação de novos hidrometristas, com o restabelecimento de estações de medição e também com o 
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importante apoio da cooperação holandesa e da UNESCO mas este trabalho foi destruido durante a 
década de 80 quando a guerra civil levou à quase total paralisação e destruição da rede. 
 
Ainda com o apoio da cooperação holandesa, a DNA criou pela primeira vez um banco de dados 
informatizado sobre água subterrânea, com dados sobre todos os furos realizados no País, criando 
uma boa base para estudos mais aprofundados sobre o potencial de água subterrânea e sua 
exploração. 
 
Com o apoio da cooperação italiana, a DNA levou a cabo a construção das grandes barragens da 
Corumana e dos Pequenos Libombos, construídas em condições muito difíceis devido à situação de 
guerra existente no País. A barragem dos Pequenos Libombos permitiu resolver o problema da fonte 
de água para o abastecimento à cidade de Maputo, situação que se vinha agravando e que atingira um 
ponto crítico durante a seca extrema de 1982-83. 
 
Ainda na perspectiva das grandes obras hidráulicas, foram realizados estudos para duas outras 
grandes barragens: Moamba-Major no rio Incomati; e Bué-Maria no rio Pungoé. No entanto, a situação 
de guerra e as dificuldades económicas não permitiram a concretização destes projectos. 
 
A SERLI por seu lado procurou promover o desenvolvimento de regadios nas bacias dos rios Incomati 
e Limpopo. Foi extinta em 1982, altura em que foi criada a Secretaria de Estado de Hidráulica Agrícola, 
abrangendo agora todo o País. A SEHA conduziu um grande estudo para o desenvolvimento da bacia 
do Limpopo, com o apoio duma equipa técnica da União Soviética. 
 
A década foi marcada por três grandes cheias: a de 1977 no rio Limpopo, a de 1978 no Zambeze e a 
de 1984 nos rios Umbeluzi, Maputo e Incomati. Todas causaram a perda de inúmeras vidas humanas e 
grandes danos materiais e forçaram a introdução de regimes de exploração das albufeiras que 
tivessem em conta a necessidade de minimizar os impactos negativos das cheias. 
 
O problema das bacias hidrográficas internacionais começou a ganhar importância, em primeiro lugar 
devido à bacia do Umbeluzi, principal fonte de água para Maputo, bacia partilhada com a Suazilândia. 
A Suazilândia precisava dum acordo de partilha de águas com Moçambique para obter um 
financiamento internacional para a construção duma grande barragem e dum importante regadio de 
cerca de 10,000 hectares para a produção de cana-de-açucar. Esse acordo foi assinado em 1976 e é 
extremamente desfavorável para Moçambique, fruto da inexperiência da nova administração 
moçambicana. 
 
A grande seca que se iniciou em 1982 e abrangeu grande parte da região da África Austral tornou 
evidente que a situação de escassez de água nos períodos de estiagem nos rios Incomati e Limpopo 
se agravava consideravelmente como resultado do enorme crescimento da utilização da água nos 
países de montante, particularmente na África do Sul. No entanto, a inexistência de relações políticas e 
diplomáticas com este país dificultavam os contactos entre a DNA e a sua contraparte sul-africana. 
 
Durante esta fase, foi iniciado na Universidade Eduardo Mondlane e na própria DNA trabalho de 
investigação aplicada que permitiu começar a utilizar modelos matemáticos para apoio à gestão dos 
recursos hídricos, principalmente para o estudo de cheias, gestão de albufeiras e análise de intrusão 
salina. 
 
Em 1984, numa iniciativa conjunta da DNA e da UNESCO, realizou-se em Maputo um painel 
internacional, juntando peritos moçambicanos e internacionais para analisar a situação da gestão dos 
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recursos hídricos em Moçambique. Deste painel resultou um importante documento de síntese, DNA 
(1984). 
 
Os anos finais deste período foram claramente negativos. A guerra civil espalhou-se por todo o País, 
paralisando quase totalmente a actividade económica. Na área dos recursos hídricos, a actividade de 
campo tornou-se inviável. Assim, não se concretizaram os projectos de desenvolvimento hidroagrícola 
e expansão de regadios, razão principal para a construção das barragens de Massingir e Corumana. A 
rede hidrometeorológica colapsou. A gestão dos recursos hídricos no País ficou fortemente limitada. 
 
 

4.2 A fase de transição (1987-1994) 
 
Esta fase foi marcada pelo abandono pelo Governo Moçambicano da opção socialista e pela adopção 
da economia de mercado, simbolizado pelo chamado PRE – Programa de Reabilitação Económica. Do 
ponto de vista político, a guerra civil intensificou-se até que o cansaço da guerra e as mudanças 
ocorridas na região e no mundo (queda do Muro de Berlim, colapso do “bloco socialista”, aproximação 
do fim do apartheid) levaram à assinatura em Roma do Acordo de Paz (1992) e das primeiras eleições 
multi-partidárias. O País estava paralisado, com as infraestruturas destruídas, sem actividade 
económica visível. 
 
Concluídas as obras das grandes barragens dos Pequenos Libombos e da Corumana, o País não 
estava em condições económicas de se abalançar a novos empreendimentos similares. Por outro lado, 
a guerra dificultava imenso o trabalho no terreno. A DNA viria então a priorizar os abastecimentos de 
água urbanos e rurais que necessitavam de reforço das suas infraestruturas. 
 
Simultâneamente, sentia-se a necessidade de, em paralelo com o desenvolvimento das infraestruturas 
físicas, reforçar outros mecanismos de gestão da água, nomeadamente os instrumentos legais e 
económico-financeiros. A DNA iniciou então diversos estudos que viriam a culminar com a 
promulgação pelo Governo da Lei de Águas (1991) e de diversa outra legislação subsequente, com 
destaque para a criação das Administrações Regionais de Água. 
 
A Lei de Águas é uma lei moderna que incorporou conceitos fundamentais de gestão da água, como: 
 

• todas as águas interiores são propriedade do Estado, constituindo domínio público hídrico;  
• a gestão da água é feita tendo como base a bacia hidrográfica;  
• participação da população nas principais decisões relativas à política de gestão da água;  
• gestão da água compatibilizada com ordenamento do território e conservação do equilíbrio 

ambiental; 
• usos e aproveitamentos privativos da água estão condicionados a um regime de licenças e 

concessões; 
• toda a actividade susceptível de provocar a contaminação ou degradação do domínio 

público hídrico fica dependente de licença e do pagamento de uma taxa; 
• o abastecimento de água à população, para consumo humano e satisfação das 

necessidades sanitárias, tem prioridade sobre os demais usos privativos; 
• não são autorizados usos privativos em prejuízo da água necessária para a protecção do 

ambiente; 
• são criadas zonas de protecção para as áreas de captação de água para cidades e centros 

urbanos bem como margens de lagos artificiais; 
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• os utilizadores da água ficam sujeitos ao pagamento de taxas, fixadas com os objectivos 
de cobrir custos, fomentar práticas de conservação da água e prevenir ou reduzir a 
contaminação. 

 
A Lei de Águas incentiva iniciativas descentralizadoras e cria as Administrações Regionais de Águas - 
ARAs, organizadas na base de conjuntos de bacias hidrográficas e fundamentalmente vocacionadas 
para a administração dos recursos hídricos da região. 
 
A Lei de Águas instituiu também o Conselho Nacional de Águas, órgão consultivo do Conselho de 
Ministros e de coordenação inter-ministerial sobre aspectos relevantes da política geral de gestão da 
água. 
 
No seguimento da Lei de Águas, foram promulgados diversos outros decretos, com destaque para os 
da criação do Conselho Nacional de Águas; criação de cinco ARAs cobrindo todo o País e definição 
das bacias hidrográficas que integram cada uma delas; e a criação da ARA-Sul, a primeira a entrar em 
funcionamento. 
 
A ARA-Sul abrange todas as bacias do Sul de Moçambique (Maputo, Umbeluzi, Incomati, Limpopo, 
pequenas bacias costeiras e da Província de Inhambane). Tem a seu cargo três das cinco maiores 
barragens do País (Pequenos Libombos, Corumana, Massingir), serve os maiores consumidores – 
cidade de Maputo, regadios do Incomati e do Limpopo.  
 
Embora a gestão operacional dos recursos hídricos das bacias esteja a cargo das ARAs (à medida que 
vão sendo criadas), o planeamento estratégico continuou como função centralizada na DNA. Para além 
disso, as relações com outros países por causa das bacias hidrográficas partilhadas também continuou 
na alçada da DNA. 
 
As crescentes dificuldades sentidas em algumas das bacias internacionais, particularmente nas dos 
rios Limpopo, Incomati e Umbeluzi, obrigaram a DNA a empenhar-se profundamente em conversações 
com os países vizinhos. Estas conversações estenderam-se à própria África do Sul, situação tornada 
possível após o acordo de Nkomati (1984). Foram estabelecidas Comissões Conjuntas Bilaterais e 
Tripartidas e fizeram-se alguns progressos em termos de permuta de dados e informação sobre a 
utilização da água e perspectivas de crescimento da demanda. No entanto, o caminho para acordos de 
partilha de água revelou-se longo e eriçado de dificuldades. 
 
Neste período, foi assinado o Acordo de Piggs Peak (1991) entre Moçambique, África do Sul e 
Suazilândia. Os países de montante pretendiam a concordância de Moçambique para a construção de 
duas barragens (Driekoppies e Maguga). O Acordo estabeleceu que Moçambique aceitava a 
construção das barragens, ficando igualmente estabelecido que se iria avançar para um estudo 
conjunto da bacia do Incomati que serviria de base a um acordo de partilha de águas; que até esse 
novo acordo estar firmado, a África do Sul garantiria um caudal mínimo na fronteira de Ressano Garcia 
e que se absteria de desenvolvimentos importantes na bacia do afluente Sabié, onde Moçambique 
tinha construído a barragem da Corumana. 
 
Em síntese, pode-se dizer que a fase de transição, ocorrendo num período muito difícil na vida do País 
(com a intensificação da guerra e a mudança radical do sistema económica), foi, do ponto de vista da 
gestão dos recursos hídricos, produtiva pela introdução de novos mecanismos legais, institucionais e 
financeiros, com destaque para a Lei de Águas e para a criação das ARAs, e pela maior atenção dada 
às bacias internacionais. Ela foi, porém, muito negativa no que toca à rede hidrometeorológica (que 
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praticamente desapareceu) e ao desenvolvimento de infraestruturas como grandes barragens e 
regadios (onde apenas foi possível concluir os projectos iniciados na fase anterior). 
 

4.3 A fase actual (1995 – 2003) 
 
A fase actual é marcada pela situação de paz que se vive em Moçambique, com uma democracia multi-
partidária e uma economia de mercado. Sobretudo a paz tem permitido que o País avance na 
reconstrução do imenso que foi destruído pela guerra e vá dando alguns passos no caminho do 
desenvolvimento económico e social que permita que grande parte da população saia da situação de 
pobreza absoluta em que vive actualmente.  
 
Em 1995, Moçambique aprovou a Política Nacional de Águas que incluiu como linhas principais 
orientadoras: 
 

• satisfação das necessidades básicas da população 
• participação dos utilizadores na gestão da água 
• preço reflectindo o valor económico da água 
• papel do Governo centrado na definição de prioridades, definição do nível mínimo dos 

serviçoes, colheita e disseminação de informação, regulação e monitorização dos 
fornecedores de serviços, investimentos 

• maior envolvimento do sector privado 
• gestão integrada dos recursos hídricos 
• descentralização da gestão operacional dos recursos hídricos para instituições regionais 

autónomas com auto-sustentabilidade financeira 
• capacitação, particularmente dos recursos humanos. 

 
Na área da gestão dos recursos hídricos, a Política Nacional de Águas colocou ênfase especial na 
reabilitação da rede hidrometeorológica e nas bacias onde existe ou se prevê que venha a existir a 
curto prazo uma grande demanda de água. Outros aspectos importantes incluídos na PNA foram a 
necessidade de optimizar os investimentos feitos nas barragens, regadios e centrais hidroeléctricas, e 
a reabilitação e expansão de regadios, pequenas barragens e outras infraestruturas hidráulicas. 
 
A PNA incluíu ainda alguns objectivos de curto prazo: 
 

• acordos para as bacias internacionais do Incomati, Limpopo, Save, Pungoé e Zambeze 
• recuperação da rede hidrometeorológica para o nível existente em 1973 e progressivo 

aumento para se atingir o nível médio dos países da SADC 
• elaboração de planos de desenvolvimento dos recursos hídricos das principais bacias 

hidrográficas, particularmente as bacias internacionais. 
 
  
Do ponto de vista institucional, tem havido alguns progressos, embora menos do que o desejável. A 
DNA criou no seu seio o Gabinete dos Rios Internacionais, assim dando expressão institucional à 
importância que as bacias internacionais têm para Moçambique.  
 
A ARA-Sul encontra-se a funcionar com razoável normalidade, tendo criado Unidades de Gestão de 
Bacias – UGBs. Cada UGB interage com o respectivo Comité de Bacia, onde os utilizadores da água 
se encontram representados. 
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Em 1998 foi criada a ARA-Centro, englobando as bacias dos rios Save, Buzi e Pungoé e outras bacias 
menores. No entanto, esta ARA não dispôs à partida das mesmas facilidades que a ARA-Sul e o seu 
funcionamento até esta altura tem sido bastante deficiente. Em 2002 foi criada a ARA-Zambeze que 
está a dar os seus primeiros passos. Estão ainda por criar as ARAs Centro-Norte e Norte. 
 
O Governo aprovou em 1998 a Política Tarifária, guiada pelos seguintes princípios: 
 

• utilizador-pagador, poluidor-pagador 
• equidade – mesmo as camadas mais pobres da população devem ter acesso a 

abastecimento de água seguro e a saneamento 
• protecção ambiental e utilização eficiente da água – a tarifa deve estimular a conservação 

da água, promover a sua utilização racional e penalizar o desperdício 
• sustentabilidade – a tarifa deve ser suficiente para cobrir pelo menos os custos de 

operação, manutenção e gestão dos sistemas 
• descentralização e gestão participada – os utilizadores da água devem poder intervir na 

gestão e nos mecanismos de estabelecimento das tarifas. 
 
A tarifa de água deverá ser uma das principais fontes de receitas das ARAs. No entanto, isto ainda não 
acontece devido à fraqueza económica dos maiores utilizadores da água que são os regadios. Mesmo 
a ARA-Sul, com todo o potencial que lhe é dado pelas três grandes barragens que gere e com dez 
anos de funcionamento, continua a depender bastante do Orçamento do Estado. 
 
Moçambique, pelas características fisiográficas de parte do seu território, é muitas vezes afectado por 
cheias. Em anos recentes, registaram-se cheias importantes no Limpopo (1996) e Zambeze (1997) a 
que se seguiram as cheias devastadoras de 2000 nos rios Limpopo, Incomati e Save, e em 2001 no 
Zambeze.  
 
A cheia de 2000 provocou a morte de cerca de 700 pessoas e elevados danos materiais em 
infraestruturas, particularmente nas cidades de Xai-Xai e Chokwe, em estradas e pontes. Causaram 
ainda uma grande perturbação no tecido económico e social de que o País ainda se está a recompôr. 
 
Na cheia de 2001, os prejuízos foram bastante menores, não só porque as área inundadas tinham 
menos população e actividades económicas mas também porque as autoridades mostraram estar 
melhor preparadas e ainda graças a uma operação muito eficaz da albufeira de Cahora Bassa. 
 
Cheias desta dimensão puseram em evidência a necessidade de dois tipos de instrumentos: adequado 
ordenamento do território, particularmente no que respeita a construções de todo o tipo nas planícies 
de inundação dos rios; e sistemas eficientes de aviso de cheias, acompanhados de medidas próprias 
de protecção e evacuação de pessoas e bens. Como é evidente, muitas destas questões não se 
confinam ao sector da água e têm de ter um tratamento integrado multi-sectorial. 
 
No seguimento das cheias, foram realizados estudos e irá ser implementado brevemente um sistema 
telemétrico de aviso de cheias para os rios Limpopo e Incomati, à semelhança do que já existe há 
alguns anos na bacia do Umbeluzi. Estão em curso igualmente estudos para o zonamento de cheias 
nas principais bacias do País. 
 
As cheias e o papel que as grandes barragens tiveram na sua mitigação fizeram renovar o interesse 
por novas grandes barragens, tendo a DNA promovido um estudo sobre a barragem de Moamba-Major 
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no rio Incomati e estando previsto um outro estudo sobre a barragem de Bué-Maria no rio Pungoé. No 
entanto, parece evidente que tais barragens não podem ser justificadas em função das cheias – elas 
devem satisfazer outro tipo de demandas de água, ficando a mitigação de cheias como finalidade 
complementar. 
 
Uma outra linha de desenvolvimento definida na PNA começou agora a ser executada: a construção de 
pequenas barragens para abastecimento de água a vilas e aldeias e para pequenos regadios. Existe 
um projecto em marcha de três pequenas barragens na Província de Sofala e prevê-se o lançamento 
de muitos outros projectos similares nos próximos anos. Esta iniciativa surge conjugada com o 
lançamento pelo sector da Agricultura dum programa de reabilitação e extensão de pequenos regadios. 
 
Um dos aspectos mais negativos da fase actual diz respeito à rede hidrometeorológica, banco de 
dados e disseminação da informação. Apesar de ser um dos objectivos de curto prazo definido pela 
PNA, a reabilitação da rede hidrometeorológica continua por fazer. Estão actualmente em operação 
regular cerca de 100 postos pluviométricos e menos de 100 estações hidrométricas o que é 
pouquíssimo para um país com as dimensões de Moçambique e menos de um quinto da rede existente 
na altura da Independência. As principais causas apontadas são a escassez de recursos financeiros e 
humanos. 
 
Para além disso, também o banco de dados do arquivo central da DNA se tem ressentido dos diversos 
processos de informatização por que tem passado, correndo sérios riscos de que acabe por se perder 
informação histórica, como terá acontecido já com dados de qualidade da água. 
 
No que toca à disseminação da informação, a página da DNA na Internet fornece informação actual 
interessante mas não dá acesso a dados históricos, cuja disseminação permanece por fazer. 
 
O fim do apartheid e o estabelecimento dum regime democrático na África do Sul permitiu a 
consolidação da SADC – Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, com impactos positivos 
nas questões da água. Foi criada no âmbito da SADC uma Unidade de Coordenação do Sector da 
Água.  
 
A crise da água e o elevado número de bacias hidrográficas internacionais na região conduziu à 
assinatura em 1995 do Protocolo da SADC sobre Sistemas Hidrográficos Partilhados. Este Protocolo 
veio a ser revisto em 2000 de forma bastante extensa, adoptando as linhas gerais da Convenção das 
Nações Unidas sobre a Lei das Utilizações Diversas da Navegação em Sistemas Hidrográficos 
Internacionais, tendo Moçambique desempenhado um papel muito activo na promoção e efectivação 
dessa revisão.  
 
O Protocolo define uma série de princípios importantes, nomeadamente o da unidade e coerência de 
cada bacia, manutenção dum balanço adequado entre o desenvolvimento dos recursos hídricos e a 
conservação ambiental, cooperação na execução de projectos que tenham impacto no regime hídrico, 
permuta de dados hidrológicos e ambientais, utilização equitativa e razoável da água, obrigação de não 
causar danos. O Protocolo prevê também diversos mecanismos institucionais para a sua 
implementação, acordos para bacias partilhadas e instituições para gestão conjunta, e formas de 
resolução de conflitos. 
 
No âmbito duma iniciativa regional, Moçambique preparou um “Country Situation Report” sintetizando a 
informação existente sobre os recursos hídricos do País, as demandas de águas actuais e previsíveis, 
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as infraestruturas hidráulicas existentes e planeadas, o quadro legal e institucional e as relações com 
outros países nas bacias internacionais. 
 
Foi realizado um importante estudo conjunto da bacia do Incomati. Este estudo ajudou a que fosse 
assinado em 2002 entre Moçambique, África do Sul e Suazilândia o Acordo do IncoMaputo, cobrindo 
as bacias dos rios Incomati e Maputo. Este acordo é bastante abrangente, seguindo as linhas de 
orientação do Protocolo da SADC, definindo a utilização da água nos três países, metas de qualidade, 
caudais ecológicos, procedimentos de troca de informação, mecanismos de controlo. A implementação 
do acordo será uma experiência piloto que irá certamente enformar outros acordos nas diversas bacias 
internacionais de que Moçambique é parte. 
 
Está em curso um outro estudo conjunto, este na bacia do Pungoé, partilhado por Moçambique e 
Zimbabwe. Moçambique espera que este estudo permita também chegar a um acordo sobre a 
utilização dos recursos hídricos da bacia e a uma estratégia para a gestão conjunta da bacia. Um 
aspecto inovador neste estudo é o envolvimento dos utilizadores nas várias fases do estudo. Um outro 
aspecto interessante é o da utilização de ferramentas de apoio à decisão – modelos de simulação 
hidrológica e de distribuição de recursos hídricos, sistema de informação geográfica – e treinamento de 
pessoal da DNA e ARA-Centro na sua utilização. 
 
Foram recentemente lançados outros estudos conjuntos, para as bacias do Umbeluzi e do Maputo, 
prevendo-se que o mesmo venha a acontecer com a bacia do Limpopo. Pode-se portanto considerar 
que há sinais positivos neste domínio das bacias hidrográficas internacionais embora o progresso seja 
lento, o que se compreende face à delicadeza e dificuldade que o assunto encerra. 
 
Refira-se ainda que a DNA vai dar início ainda em 2003 a um conjunto de estudos visando o 
desenvolvimento duma estratégia integrada de gestão dos recursos hídricos e a revisão da Lei de 
Águas e da Política Nacional de Águas. 
 
 
5. ALGUMAS REFLEXÕES FINAIS 
 
Esta breve retrospectiva sobre a gestão dos recursos hídricos em Moçambique mostra como o País e 
as instituições foram enfrentando os diversos problemas relacionados com a gestão da água, utilizando 
variados instrumentos e aproveitando das teorias e experiências desenvolvidas a nível internacional e 
regional. 
 
A gestão dos recursos hídricos em Moçambique está longe de se situar num nível satisfatório, apesar 
de diversos aspectos importantes muito positivos, nomeadamente um quadro legal e institucional 
moderno e adequado, políticas de gestão correctamente definidas, importantes infraestruturas 
hidráulicas na região Sul e no Zambeze, razoável conhecimento dos recursos hídricos do Sul e Centro 
do País. No entanto, verificam-se grandes fraquezas na implementação das políticas definidas e 
mesmo no cumprimento das leis e regulamentos em vigor. 
 
O principal problema é a fraqueza da rede hidrometeorológica, o seu mau funcionamento e a 
degradação do banco de dados. Tratando-se duma área que não tem retorno financeiro imediato, 
ficando portanto inteiramente dependente do Orçamento do Estado, as perspectivas para uma rápida 
melhoria da situação não são animadoras. Se, porém, a situação actual se mantiver, será difícil falar 
em gestão dos recursos hídricos a nível do País. 
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Um outro problema é o dos recursos humanos. É preciso que Moçambique tenha mais gente 
qualificada nas áreas de hidrologia e gestão dos recursos hídricos. Um esforço conjunto nesse sentido 
da DNA e outras instituições governamentais com a UEM e outros centros de formação e investigação 
poderá dar alguns resultados, se cumulativamente se criarem condições para que mais jovens 
moçambicanos sejam envolvidos nos diversos estudos que se vêm realizando e na sua 
implementação. 
 
Um terceiro aspecto a referir é que, de alguma forma, a região a norte da bacia do Zambeze tem sido 
descurada. Importa que também nessa região se façam estudos dos recursos hídricos, das demandas 
de água, se identifiquem os potenciais pontos críticos de forma a se prepararem atempadamente as 
soluções mais adequadas. 
 
Por último, é também negativo que determinados dispositivos legais não estejam a ser cumpridos, o 
que tende a criar algum descrédito relativamente às próprias leis. Sendo verdade que, em alguns 
aspectos, há necessidade de introduzir mudanças e correcções, é importante que essas alterações 
sejam rapidamente feitas de forma a evitar a contínua repetição de situações de incumprimento da lei. 
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RESUMO 
 

Com base nas análise dos jornais Expresso e DN no período de 1970 a 1999, verifica-se que 
a produção noticiosa sobre recursos hídricos maior relevância a partir da segunda metade da 
década de 80. 
No que respeita à poluição, os agentes poluidores, que mais se destacam, em termos globais, são 
os efluentes urbanos, seguidos dos industriais. Os meios hídricos mais referidos como tendo sido 
afectados pelas ocorrências acima mencionadas são os rios e ribeiras, seguidos pelos mares e 
oceanos. Em termos globais a poluição dos recursos hídricos apresenta-se como muito grave ao 
longo dos trinta anos a que se refere o estudo. 

Na componente de recursos hídricos ao longo dos trinta anos cobertos pelo estudo, foram 
analisadas as componentes, abastecimento, escassez, níveis de consumo, preço, 
captação/armazenamento, qualidade da água, saneamento básico, planos hidrológicos e convénios 
e recursos hídricos em geral. Apresentaram-se como mais relevantes, o abastecimento, a captação 
e o saneamento básico. 

Os recursos hídricos, particularmente na vertente ambiental, não mereceram por parte do 
poder político a importância devida, sendo um dos principais factores, a dispersão dos serviços 
respeitantes à água, por ministérios que tinham outras prioridades. A partir de 1986, na sequência 
da actuação da Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais (SEARN) e também por 
influência da nossa entrada na Comunidade Europeia, os mecanismos de política de ambiente 
sofrem alterações significativas no sentido de uma maior eficácia. Em 1990, foi finalmente criado um 
ministério específico para a área do ambiente, o MARN, que embora lentamente foi ganhando 
alguma importância o que se veio a traduzir sobretudo na criação de legislação. Assinala-se 
também como importante a intervenção das ONGA em geral a partir da segunda metade da década 
de 80, e da APRH em particular, desde a sua fundação em 1977. 

 
 

Palavras chave: Recursos hídricos, poluição, ambiente, instituições, políticas. 
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1. APRESENTAÇÃO E METODOLOGIA 
O presente texto insere-se no âmbito de um trabalho mais vasto sobre as questões ambientais 

em Portugal, no período de 1970 a 1999. Para acompanhar a evolução e penetração do problema e a 
sua institucionalização, as respostas e os protagonistas, fez-se uma análise das notícias referentes ao 
tema nos jornais Expresso e Diário de Notícias, bem como as GOP- Grandes Opções do Plano, e os 
programas dos partidos políticos. Do ponto de vista institucional, faz-se uma análise da evolução das 
ONGA, e da constituição de organismos do estado ligados ao problema. 

A investigação foi orientada a partir de uma grelha temática da qual fazem parte os temas 
poluição, no qual se integra a poluição da água e o tema recursos onde se integram os recursos 
hídricos, que se apresentam neste trabalho. 

Face ao estado actual da investigação e do espaço disponível para o presente texto apresenta-
se uma análise quantitativa sumária da evolução destes temas na imprensa e uma análise qualitativa, 
também muito sumária da dimensão política, considerando a vertente das instituições e a legislação 
relacionadas com o tema. Particularmente da legislação e das instituições que tutelaram a água em 
Portugal naquele período. 

Assim, no que respeita à imprensa, foram analisados os jornais Expresso e Diário de Notícias, 
como referido. Quanto ao Expresso foram analisadas todas as edições (1404) publicadas desde a sua 
criação em Janeiro de 1973 até Dezembro de 1999, tendo sido recolhidas e tratadas 3652 notícias. 
Quanto ao Diário de Notícias, por se tratar de um jornal diário e ser previsível a obtenção de uma 
quantidade de informação cujo tratamento se poderia tornar inexequível, optou-se por trabalhar uma 
amostra, por tiragem sistemática com a taxa de sondagem de 5%, correspondente a uma relação de 1 
para 20. O critério sequencial foi o seguinte: iniciou-se a consulta no primeiro Domingo de Janeiro de 
1970 e foram efectuadas as consultas seguintes com intervalos de vinte dias, de modo a cobrir todos 
os dias da semana de forma regular. No total foram consultadas 546 edições e recolhidas 1678 
notícias. No que respeita aos temas integrantes deste trabalho foram recolhidas e analisadas 543 
notícias sobre poluição da água no jornal Expresso e 169 no Diário de Notícias. Quanto ao tema 
recursos hídricos recolheram-se e trataram-se 782 notícias no jornal Expresso e 285 no diário de 
Notícias. 

Verifica-se uma elevada concomitância entre as variações das duas séries, relativamente ao total 
das notícias tratadas para todos os temas, que apresentam uma correlação de (r = 0.914). 

 
2. EVOLUÇÃO TEMÁTICA 

2.1 Poluição da água 
A questão da poluição, particularmente da poluição dos meios hídricos, assume particular 

relevância em termos globais relativamente ao estudo efectuado, podendo mesmo considerar-se o 
primeiro referente mais importante explicitamente associado ao tema ambiente, surgindo como a 
“palavra” chave no despertar de uma consciência ambiental junto da opinião pública. Para tal terão 
contribuído algumas catástrofes de grande dimensão, nomeadamente marés negras provocadas por 
acidentes com grandes petroleiros como o Torrey Canyon em 1967. Este tipo de acidentes, pela sua 
dimensão, teve sempre grande relevância em termos mediáticos, ainda que ocorressem noutros 
países, longe das nossas costas. 

Com base na análise da figura 1 (Expresso) e 2 (DN), verifica-se que a poluição da água assume 
particular relevância no conjunto das notícias sobre poluição1. Trata-se de um tipo de poluição mais 
visível e mais “incómoda” por isso mais denunciada e mais mediatizada, seguindo-se a poluição do ar. 

                                                 
1  Nos gráficos em que apresentam valores totais, a soma dos parciais não corresponde ao total dado que uma notícia pode 

conter mais do que um referente. 
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A poluição do solo e o ruído apresentam valores globalmente bastante inferiores ao longo de todo o 
período. 
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Figura 1 – Evolução do tema poluição e meios poluídos – Expresso, 1973-1999 
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Figura 2 – Evolução do tema poluição e meios poluídos – DN,1970-1999 

 

De seguida apresenta-se uma análise mais detalhada da evolução da poluição da água com 
observância dos agentes poluidores e dos meios hídricos poluídos. 

Em termos globais verifica-se que a poluição da água apesar de ter tido sempre relevância, como 
atrás referido, é a partir da segunda metade da década de 80 e, particularmente na década de 90 que 
assume maior relevância mediática. É curioso referir que, os mínimos, ocorrem nos anos a seguir à 
revolução de 25 de abril de 1974, concretamente nos anos de 1975 e 1976, numa altura em que as 
atenções eram claramente desviadas para outros problemas de ordem social e política, confirmando as 
conclusões de Schmidt (1999) no seu estudo sobre ambiente e televisão2. 

                                                 
2  Schmidt refere inclusive um exemplo paradigmático, o pioneiro programa televisivo de Luís Filipe Costa, “Só há uma 

terra”, o qual nesta altura deslocou claramente a sua orientação dos problemas ambientais para os problemas de “cariz 
social, mais em voga nos tempos da revolução, tais como: as mulheres no trabalho e o aborto; os problemas do 
alcoolismo e da droga; os velhos; os acidentes de trabalho e o trabalho infantil” (Schmidt, 1999b: 78). 
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Figura 3 – Evolução do tema poluição da água e agentes poluidores – Expresso, 1973-1999 
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Figura 4 – Evolução do tema poluição da água e agentes poluidores – DN, 1970-1999 

No que se refere aos agentes poluidores os efluentes urbanos, em termos globais, assumem a 
liderança seguidos de muito perto pelos efluentes industriais, sendo que estes em alguns períodos 
assumem maior relevância. Tal relaciona-se com uma grande deficiência ao nível de estruturas de 
tratamento, ausência de legislação durante largos anos e ausência de fiscalização. No que respeita aos 
efluentes urbanos, este facto vem a confirmar-se, quando se relacionam estas notícias com as 
referentes ao saneamento básico como veremos adiante no ponto referente aos recursos hídricos. Tal 
facto relaciona-se, concretamente com a ausência de estruturas de tratamento de efluente urbanos, 
largamente referidas pela produção noticiosa. Nos anos de 1989 e 1990 assume grande destaque a 
poluição por petroleiros. Tal facto deve-se aos gravíssimos desastres ocorridos com o navio “Marão” ao 
largo de Sines, e também, embora com menores repercussões do navio “River Gurara” ao largo do 
Cabo Espichel, 1989 e o gravíssimo acidente com o navio Aragon ao largo da Ilha de porto Santo, 
1990, os quais provocaram marés negras de grande dimensão, que tiveram grande repercussão nos 
meios de comunicação social, fazendo com que em termos globais este tipo de poluição se aproxime 
dos totais apresentados pelos efluentes urbanos e industriais. 
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Figura 5 – Evolução do tema poluição da água e meios hídricos poluídos – Expresso, 1970-1999 
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Figura 6 – Evolução do tema poluição da água e meios hídricos poluídos – DN, 1970-1999 

Os meios hídricos mais referidos como tendo sido afectados pelas ocorrências acima 
mencionadas são os rios e ribeiras, seguidos pelos mares e oceanos. Os primeiros representam 41% 
das notícias no Expresso e 50% no DN enquanto os segundos representam 28% no Expresso e 39% 
no DN. A poluição dos recursos hídricos subterrâneos assume alguma relevância nos anos de 1991, 
1994 e 1997. Em termos globais a poluição dos recursos hídricos apresenta-se como muito grave ao 
longo dos trinta anos a que se refere o estudo. 

 
2.2 Recursos hídricos 

Este tema, em termos globais do estudo, foi analisado, de forma separada em relação à 
poluição, na perspectiva de recurso, integrado num tema geral dedicado aos recursos naturais, a par 
dos recursos energéticos e dos recursos minerais. Foi depois subdividido num terceiro nível de análise 
em nove dimensões: abastecimento, escassez, níveis de consumo, preço, captação/armazenamento, 
(captações subterrâneas, captações superficiais, barragens e transvases) qualidade da água, 
saneamento básico, (rede de esgotos e estruturas de tratamento), planos hidrológicos e convénios e 
recursos hídricos em geral. Estas duas últimas categorias aparecem referenciadas nos gráficos como 
outras por apresentarem apenas um volume de notícias com algum significado nos anos 90. 
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Por questões de espaço e porque, conforme referido, as séries do Expresso e do DN apresentam 
um grau elevado de correlação, este tema é ilustrado apenas com dados relativos ao jornal “Expresso”.  
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Figura 7 – Evolução das notícias sobre recursos hídricos – Expresso, 1973-1999 

Tal como no respeitante à poluição, é a partir da segunda metade da década de 80 que se 
verifica um acentuado crescimento de ocorrências relativamente ao tema recursos hídricos. Para tal 
terão contribuído um conjunto de factores entre os quais se salientam a criação e intervenção de 
instituições que veiculam o problema, como as Organizações Não Governamentais de Ambiente e a 
criação de instituições do Estado ligadas ao problema, bem como a entrada de Portugal para a 
Comunidade Europeia que vem dar um grande impulso à criação de legislação sobre estas matérias. 
como veremos adiante. 

A década de noventa regista de facto um crescimento muito acentuado com o ano de 1995 a 
registar um “pico” na produção noticiosa sobre recursos hídricos, destacando-se dois temas a que foi 
dada grande relevância pela comunicação social: Alqueva e sobretudo o Plano Hidrológico Espanhol. 
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Figura 8 – Evolução das notícias sobre abastecimento de água – Expresso, 1973-1999 
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Em termos globais as notícias sobre abastecimento de água têm uma grande importância, mas 
tal como a evolução do tema, recursos hídricos, em geral, bem como na maioria das vertentes 
analisadas, conforme veremos, é depois da segunda metade da década de 80 e, particularmente na 
década de noventa que o tema tem uma grande ascensão mediática. Tal facto revela o grande atraso 
do país nesta matéria. 
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Figura 9 – Evolução das notícias sobre escassez de água – Expresso, 1973-1999 

A escassez de água surge associada aos anos de seca com destaque para os anos de 1981, 
1992 e 1995 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Preço
 

Figura 10 – Evolução das notícias sobre o preço da água – Expresso, 1973-1999 

A produção noticiosa relacionada com o preço da água, para os diversos tipos de 
abastecimento bem os níveis de água consumidos assumem em termos globais importância 
bastante diminuta, relativamente às restantes componentes analisadas, contudo, tal como a 
generalidade das notícias, é na década de noventa que têm um maior relevo. 
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Figura 11 – Evolução das notícias sobre os níveis de consumo da água – Expresso, 1973-1999 
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Figura 12 – Evolução das notícias sobre captação e armazenamento de água – Expresso, 1973-1999 

Na questão da captação e armazenamento de água, cuja produção noticiosa sobe 
significativamente na década de 90, assumem plano de destaque as notícias sobre captações 
superficiais e armazenamento em barragens, ao longo de todo o período. A referida década de 90 é 
particularmente “dominada” pelas notícias sobre a barragem do Alqueva e Plano Hidrológico Espanhol, 
com destaque para o ano de 1995. 
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Figura 13 – Evolução das notícias sobre qualidade da água – Expresso, 1973-1999 
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A qualidade da água, aqui tratada em relação à água de abastecimento público, motivo porque 
surge aqui de forma independente relativamente ao tema da poluição. Como se verifica, é uma questão 
que, apesar de nos anos de 1981, ano de seca e de consequente escassez, logo propício à 
deterioração da qualidade da água particularmente da armazenada em barragens, e do ano de 1985, é 
igualmente na década de 90 que esta questão é mais acentuada. 
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Figura 14 – Evolução das notícias sobre saneamento básico – Expresso, 1973-1999 

O saneamento básico, apesar de algumas fases de relevo na década de 80, é claramente uma 
questão que emerge com grande importância na década de 90. Portugal apresenta-se nesta altura com 
grandes carências a este nível e a adesão à Comunidade Europeia, vem permitir e “obrigar” à 
execução de investimentos nesta área. Contudo no final da década, a produção noticiosa refere-se 
ainda a inúmeros problemas e carências, sendo de destacar um elevado número de referências a 
ETAR que não funcionam, ou funcionam com deficiências. No final da década de 90 Portugal 
apresenta-se ainda longe da média comunitária, em termos de tratamento de águas residuais. 
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Figura 14a – Evolução das notícias da categoria “outras” – Expresso, 1973-1999 
 

 

O gráfico da figura 14a, classificado com a designação de “outras”, respeita a notícias que 
referem os recursos hídricos de uma forma genérica e outros temas como os convénios Luso-
Espanhois e os Planos Hidrológicos, Nacional e Espanhol. O pico noticioso iniciado em 1993, que 
culmina em 1995, tem precisamente origem nestes assuntos conforme já referido atrás. 
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Figura 15 - Distribuição das notícias sobre 
recursos hídricos, pelas categorias 
consideradas, ao longo de todo o período. 
Expresso, 1973-1999 
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Figura 16 - Distribuição das notícias sobre 
recursos hídricos, pelas categorias 
consideradas, ao longo de todo o período. DN, 
1970-1999 
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Conforme se verifica pela figura 15 (Expresso) e figura 16 (DN), relativas à produção noticiosa 
sobre as diversas vertentes analisadas, na componente de recursos hídricos, ao longo de todo o período 
estudado, 1970-1999, o abastecimento, a captação e o saneamento básico são os assuntos mais 
relevantes. 

 

 

3. DIMENSÃO POLÍTICA 
3.1 Instituições 

Os recursos hídricos, particularmente na vertente ambiental, não mereceram por parte do poder 
político a importância devida, como refere Correia da Cunha 2000, sendo um dos principais factores, a 
dispersão dos serviços respeitantes à água, por ministérios que tinham outras prioridades. 

Entre 1970 e 1974, os diversos organismos com intervenção na área dos recursos hídricos eram 
tutelados por diversos ministérios. 

Ministério das Obras Públicas, que tutelava entre outros organismos a Direcção Geral dos Serviços 
Hidráulicos, responsável entre outros serviços pelo abastecimento de água, saneamento básico, gestão 
dos recursos aquíferos e aproveitamento das bacias hidrográficas. Também dependente deste ministério 
era a Comissão Nacional do Ambiente, criada em 1971 e presidida pelo Engº Correia da Cunha, que 
desenvolvia investigação na área do ambiente onde se integravam também os recursos hídricos. No 
entanto a CNA, como refere o próprio, CORREIA DA CUNHA, 2000, só em 1975 veria atribuídos todos os 
seus poderes. 

Ministério da Economia da qual dependia a Direcção Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas. 
Ministério da Saúde e Assistência responsável pela Direcção Geral de Saúde que englobava a 

Junta Sanitária de Águas. 
Ministério da Marinha que tutelava o Instituto Hidrográfico, a Comissão do Domínio Público 

Marítimo e a Comissão Nacional contra a Poluição do Mar. 
Em 1974 é criado o Ministério do Equipamento Social e Ambiente, (MESA) que englobava uma 

subsecretaria de Estado do Ambiente, a qual tinha competências muito reduzidas. A Comissão Nacional do 
Ambiente é também integrada no MESA, dependendo do subsecretário de Estado do Ambiente. No 
entanto, para além da Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos, os restantes Serviços relacionados com a 
água continuam dispersos por outros ministérios. A junta Sanitária das Águas no Ministério dos Assuntos 
Sociais e o Instituto Hidrográfico e a Comissão Nacional contra a Poluição do Mar no Ministério da Defesa. 
A subsecretaria de Estado do Ambiente, em 1975 passaria a Secretaria de Estado do Ambiente, a cuja 
criação e organização esteve ligado Gonçalo Ribeiro Telles. Apesar deste passo positivo, os serviços 
relacionados com a água continuariam dispersos e sem uma perspectiva integrada, de “cariz ambiental”. 

Em 1979, é criado o Ministério da Qualidade de Vida, que tutelava alguns serviços ligados ao 
ambiente, mas não todos, entre eles, alguns relacionados com as questões da água, e que se manteve até 
1985 mas, que pouco trouxe de novo. Note-se que o Conselho Nacional da Água, e a recém criada 
Direcção–Geral do Saneamento Básico dependiam do Ministério do Equipamento Social e Obras Públicas, 
onde continua a Direcção-Geral dos Aproveitamentos Hidráulicos. O MQV sempre teve muita dificuldade 
de intervenção nas questões fulcrais, como se depreende das declarações ao Expresso em 15/12/1984, do 
então ministro Francisco Sousa Tavares: “qualquer ministro que pretenda interferir na questão da água ou 
do saneamento básico é um homem morto” (...) a nível dos outros ministérios ninguém tem uma palavra 
sobre a temática ambiente. Eu sou o ministro maldito”. 
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É a partir de 1986, na sequência da actuação da SEARN e também por influência da nossa 
entrada na Comunidade Europeia, que os mecanismos de política de ambiente sofrem alterações 
significativas no sentido de uma maior eficácia. Como observa Soromenho-Marques (1998:86), “só a partir 
de 1986 assistimos a uma aceleração dos mecanismos tendentes a permitir uma mais ágil política de 
ambiente”. 

De facto, entre 1985 e 1989, em aparente contra-ciclo, já que o ambiente voltou à categoria de 
Secretaria de Estado, Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais (SEARN), tutelada pelo 
Ministério do Plano de da Administração do Território (MPAT). A inscrição em contra-ciclo será talvez 
apenas aparente, visto que embora regressando ao nível de Secretaria de Estado, o tema ambiental se 
autonomizou face à designação genérica de “qualidade de vida”, que se cristalizara num ministério com 
pouco poder político e que, como se disse, nem sequer tutelava todas as áreas da política ambiental. Na 
nova SEARN, ao invés, é promovido um novo grau de institucionalização das políticas ambientais, 
aparentemente contando com um respaldo político mais forte no seio de um ministério de grande peso 
político. Destaca-se a passagem do Engº Carlos Pimenta, o qual viria a ter um papel importante no 
desenvolvimento das políticas de ambiente em Portugal, nomeadamente pelos contributos decisivos que 
teve na criação da Direcção-Geral da Qualidade do Ambiente (DGQA) e da Direccção-Geral de Recursos 
Naturais (DGRN). 

Em 1990, foi finalmente criado um ministério específico para a área do ambiente, o Ministério do 
Ambiente e Recursos Naturais (MARN). Na sequência directa, em 1991 foi lançada a primeira importante 
“radiografia” sobre o ambiente no contexto do regime político democrático, o “Livro Branco sobre o Estado 
do Ambiente em Portugal”, publicado pelo MARN. Embora lentamente o Ministério do Ambiente foi 
ganhando importância o que se veio a traduzir sobretudo na criação de legislação em termos de ambiente 
em geral e de recursos hídricos em particular, conforme se enumera adiante. Destaca-se a criação do 
INAG – Instituto Nacional da Água, em 1990. 

Em suma, ao longo dos das últimas três décadas o panorama relacionado com os recursos 
hídricos apresenta um retrato muito negro, contudo, apesar das grandes carências de infra-estruturas que 
se continuam a verificar, o recurso água começa finalmente a ser encarado numa perspectiva ambiental de 
importância fulcral, como refere CORREIA DA CUNHA (2000) “a pouco e pouco, a gestão dos recursos 
hídricos passou a integrar as grandes tarefas da protecção do ambiente e dos recursos naturais. O bom 
senso acabaria finalmente por prevalecer”. 

Para a divulgação do problema nos media, o que viria a “contribuir” para as respostas políticas, 
muito contribuiu a intervenção das ONG, sobretudo a partir da segunda metade da década de 80. Merece 
particular destaque o importante papel desempenhado pela APRH, que desde 1977, ano da sua criação, 
teve uma intervenção notável, patente nas inúmeras referências nos meios de comunicação analisados, 
sobretudo pela realização de eventos relacionados com os recursos hídricos mas, também pela 
intervenção dos seus dirigentes através de inúmeros artigos. 

  

3.2 Legislação 
A produção legislativa, confirma o que atrás foi dito e ilustrado, na medida em que as respostas a 

estes problemas, traduzidas pela criação de legislação, também se acentuam a partir da segunda metade 
da década de 80, concretamente a partir de 1987, em que se assiste a um incremento legislativo em 
matéria de recursos hídricos conforme quadro que a seguir se apresenta. Tal facto estará igualmente 
relacionado com o aumento da produção mediática sobre o tema bem como a criação de instituições. 
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EVOLUÇÃO DA CRIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO RELACIONADA COM 
RECURSOS HÍDRICOS, 1970-1999 

ANO DESCRIÇÃO 

1970  
1971 

Decreto-Lei n.º 90/71 de 22 de Março 
Regulamenta a poluição das águas do mar, praias e margens. 
Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro 
Revê, actualiza e unifica o regime jurídico dos terrenos do domínio público hídrico, no qual se incluem os leitos e as margens das 
águas do mar, correntes de água, lagos e lagoas, de modo a facilitar o seu aproveitamento para os diversos usos de que são 
economicamente susceptíveis - Revoga várias disposições legislativas 
Decreto-Lei n.º 502/71, de 18 de Novembro 
Insere disposições relativas à classificação, protecção e exploração das albufeiras de águas públicas 

1972 

DECRETO N.º 491/72, DE 6 DE DEZEMBRO 
É aprovada, para ratificação, a Convenção para a Prevenção da Poluição Marítima Causada por Operações de Imersão Efectuadas 
por Navios e Aeronaves, concluída em Oslo em 15 de Fevereiro 

1974 Decreto-Lei n.º 53/74, de 15 de Fevereiro 
Altera a redacção do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, relativo ao regime jurídico dos terrenos submetidos ao 

domínio público hídrico 
1984 Decreto-Lei n.º 300/84, de 7 de Setembro 

Define a orgânica do sistema da autoridade marítima 
1987 Decreto-Lei n.º 89/87, de 26 de Fevereiro 

Estabelece medidas de protecção às zonas ameaçadas pelas cheias, introduzindo alterações ao Decreto- -Lei n.º 468/71, de 5 de 
Novembro 
Portaria n.º 247/87, de 31 de Março 
Estabelece a constituição da representação nacional de Portugal na Associação Internacional das Distribuições de Água 
Decreto-Lei n.º 230/87, de 11 de Junho 
Estabelece medidas preventivas e cautelares para a área da lagoa de Albufeira, concelho de Sesimbra 
Portaria n.º 752/87, de 2 de Setembro 
Aprova o regulamento interno da Comissão do Domínio Público Marítimo 
Portaria n.º 849/87, de 3 de Novembro 
Classifica como zona adjacente ao rio Zêzere toda a área inundável contígua às suas margens 

1988 Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de Janeiro 
Classifica, para efeitos da aplicação do Decreto-Lei n.º 502/71, de 18 de Novembro, as albufeiras de águas públicas de serviço 
público 
Portaria n.º 99/88, de 11 de Fevereiro 
Aprova os modelos das tabuletas a utilizar na limitação e sinalização das águas do domínio público, quando constituam uma zona de 
pesca profissional ou uma zona de pesca condicionada 
Portaria n.º 234/88, de 18 de Abril 
Altera a Portaria n.º 752/87, de 2 de Setembro 
Portaria n.º 445/88, de 8 de Julho 
Regula os procedimentos administrativos inerentes ao processo de autorização de água para aproveitamentos hidroeléctricos 
Despacho Normativo n.º 66/88, de 9 de Agosto 
Estabelece um regulamento para apresentação e selecção das candidaturas a contratos-programa nas áreas do saneamento básico, 
ambiente e recursos naturais 
Portaria n.º 576/88, de 22 de Agosto 
Altera a constituição da Comissão Nacional junto da Associação Internacional das Distribuições de Água (CNAIDA) 
Decreto n.º 25/88, de 2 de Setembro 
Aprova, para ratificação, o protocolo que introduz emendas à Convenção para a Prevenção da Poluição Marinha de Origem Telúrica, 
de 1974 
Decreto n.º 33/88, de 15 de Setembro 
Aprova emendas à Convenção para a Prevenção da Poluição Marinha Causada por Operações de Imersão de Detritos e Outros 
Produtos 
Decreto-Lei n.º 418/88, de 11 de Novembro 
Reestrutura a Comissão Nacional da Organização Marítima Internacional (CNIMO). Revoga a Portaria n.º 546/81, de 11 de 
Novembro 

1989 Portaria n.º 151/89, de 1 de Março 
Cria uma zona de defesa biológica de aquífero que alimenta as captações de Vale das Maias 
Portaria n.º 335/89, de 11 de Maio 
Classifica como zona adjacente ao rio Tâmega a área entre o açude da Veiga e a cidade de Chaves 
Decreto-Lei n.º 261/89, de 17 de Agosto 
Define o regime jurídico da actividade de culturas marinhas. Revoga o Decreto, de 31 de Dezembro de 1895, as Portarias n.os 22 
608, de 1 de Abril de 1967, 22 899, de 15 de Setembro de 1967, 598/73, de 5 de Setembro, e 352/74, de 8 de Junho, o Decreto-Lei 
n.º 254/87, de 24 de Junho, e, parcialmente, os Decretos n.os 446/72, de 10 de Novembro, e 451/73, de 10 de Setembro, a Portaria 
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n.º 254/79, de 31 de Maio, e o Decreto Regulamentar n.º 11/80, de 7 de Maio 
Decreto-Lei n.º 275/89, de 22 de Agosto 
Prevê a existência de um representante do departamento que tutela o ordenamento do território na Comissão do Domínio Público 
Marítimo. Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 300/84, de 7 de Setembro 
Portaria n.º 958/89, de 28 de Outubro 
Dá nova redacção a vários números da Portaria n.º 445/88, de 8 de Julho, que regula os procedimentos administrativos inerentes ao 
processo de autorização de utilização de água para aproveitamentos hidroeléctricos 
Portaria n.º 980-A/89, 14 de Novembro 
Estabelece as condições de exploração dos estabelecimentos de culturas marinhas no território do continente 
Portaria n.º 980-C/89, de 14 de Novembro 
Regulamenta o processo de licenciamento da exploração de estabelecimentos de culturas marinhas instalados no território do 
continente 

1990 Dec-Lei nº 70/90 
Define o regime do Domínio Público Hídrico. 
Cria o Instituto Nacional da Água (INAG). 
Dec-Lei nº 74/90 de 7 de Março 
Define as normas da qualidade da água consoante os seus usos. 

Portaria nº 809/90 de 10 de Setembro. 
Estabelece normas de descarga de águas residuais de matadouros e unidades de processamento de carnes. 

Portaria n.º 810/90, de 10 de Setembro 
Aprova as normas sectoriais relativas à descarga de águas residuais provenientes de todas as explorações de suinicultura 

1995 Aviso n.º 46/95, de 9 de Fevereiro 
Torna público ter Portugal depositado, em 24 de Outubro de 1994, o instrumento de confirmação e ratificação da Convenção sobre a 
Protecção e a Utilização dos Cursos de Água Transfronteiriços e dos Lagos Internacionais, concluída em Helsínquia a 17 de Março 
de 1992 
Portaria n.º 133/95 (2.ª série), de 29 de Abril 
Dando cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 47/94, de 22 de Fevereiro, determina que os livros de 
registo referidos no n.º 1 do mesmo diploma obedeçam aos modelos anexos 
Portaria n.º 134/95 (2.ª Série), de 29 de Abril 
Estabelece o valor básico de cada metro cúbico de água, em escudos, para o cálculo da taxa de utilização de captação de água, 
para o ano de 1995 
Portaria n.º 464-B/95, de 15 de Maio 
Actualiza os preços de venda de água industrial não tratada. Revoga a Portaria n.º 121/94, de 24 de Fevereiro 
Portaria n.º 464-A/95, de 15 de Maio 
Actualiza as tarifas a aplicar pela prestação de serviços referentes às descargas, recepção e tratamento dos efluentes industriais e 
tratamento das lamas oleosas e resíduos sólidos de natureza industrial 
Decreto-Lei n.º 102/95, de 19 de Maio 
Cria a sociedade Águas do Cávado, S.A. 
Decreto-Lei n.º 116/95, de 29 de Maio 
Cria a sociedade Águas do Douro e Paiva, S.A. 
Aviso n.º 127/95, de 2 de Junho 
Torna Público que se actualiza e rectifica a lista dos Estados Partes da Convenção sobre a Protecção e Utilização dos Cursos de 
Água Transfronteiriços e dos Lagos Internacionais, concluída em Helsínquia em 17 de Março de 1992 
Decreto-Lei n.º 130/95, de 5 de Junho 
Cria a sociedade Águas do Sotavento Algarvio, S. A. 
Portaria n.º 464-A/95, de 15 de Maio 
Actualiza as tarifas a aplicar pela prestação de serviços referentes às descargas, recepção e tratamento dos efluentes industriais e 
tratamento das lamas oleosas e resíduos sólidos de natureza industrial 
Portaria n.º 464-B/95, de 15 de Maio 
Actualiza os preços de venda de água industrial e não tratada. Revoga a Portaria n.º 121/94, de 24 de Fevereiro 
Decreto-Lei n.º 136/95, de 12 de Junho 
Cria a sociedade Águas do Barlavento Algarvio, S. A. 
Despacho Conjunto, MARN / MM, de 27-4-1995 
Define as regras técnicas a que devem obedecer as operações de dragagem e de imersão dos materiais dragados 
Despacho Conjunto A-45/95-XII, de 26 de Junho 
Aprova o regulamento interno do Conselho Consultivo do Sistema de Autoridade Marítima 
Portaria n.º 940/95, de 26 de Julho 
Aprova as declarações oficiais a apresentar pelos utilizadores do domínio público hídrico 
Portaria n.º 992/95, de 17 de Agosto 
Aprova os preços de venda de água para consumo humano e de aluguer de contadores. Revoga e substitui a Portaria n.º 861/93, de 
14 de Setembro 
Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto 
Aprova o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais 
Despacho 38/MARN/95, de 26 de Agosto 
Procede à constituição de uma Comissão de Acompanhamento das concessões para os Sistemas Multimunicipais de Captação, 
Tratamento e Distribuição de Água 
Despacho Conjunto, MDN / MNE / MARN / MM, de 3-11-1995 
Determina que em situação de reconhecida emergência o Director-Geral de Marinha possa solicitar apoio e cooperação internacional
Despacho Conjunto, MIE / MARN, de 3-11-1995 
Determina que seja levantada a reserva manifestada por Portugal a decisões que estabelecem limites para as emissões poluentes da 
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pasta do papel 
Decreto-Lei n.º 290/95, de 10 de Novembro 
Determina a imediata entrada em vigor das disposições sobre instrumentos de regulamentação conexas com a actividade balnear e 
sobre os editais de praia, previstos no Decreto-Lei n.º 309/93, de 2 de Setembro (regulamenta a elaboração e a aprovação dos 
planos de ordenamento da orla costeira) 

1996 Decreto-Lei n.º 82/96, de 22 de Junho 
Cria a Comissão Consultiva para o Empreendimento do Alqueva 
Portaria n.º 236/96, de 29 de Junho 
Desafecta do domínio público hídrico uma parcela de terreno sita em Alhandra, município de Vila Franca de Xira 
Portaria n.º 344/96, de 8 de Agosto 
Altera o regulamento interno da Comissão do Domínio Público Marítimo (CDPM), aprovado pela Portaria n.º 752/87, de 2 de 
Setembro 
Decreto-Lei n.º 162/96, de 4 de Setembro 
Estabelece o regime jurídico da construção, exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de recolha, tratamento e rejeição de 
efluentes. 
Portaria n.º 176/96 (2.ª Série), de 3 de Outubro 
Fixa os valores permitidos para a concentração de metais pesados nos solos receptores de lamas e nas lamas para utilização na 
agricultura como fertilizantes 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 185/96, de 28 de Novembro 
Cria um grupo de trabalho interministerial para a reformulação do enquadramento orgânico do Sistema da Autoridade Marítima 

1997 Decreto Regulamentar n.º 8/97, de 18 de Abril 
Altera algumas disposições do Decreto Regulamentar n.º 18/92, de 13 de Agosto, em matéria de rotulagem das águas minerais 
Decreto-Lei n.º 101/97, de 26 de Abril 
Cria o sistema multimunicipal de saneamento da ria de Aveiro para recolha, tratamento e rejeição de efluentes dos municípios, de 
Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar e Vagos 
Decreto-Lei n.º 113/97, de 10 de Maio 
Altera a redacção dos artigos 15.º e 24.º do Decreto-Lei n.º 47/97, de 22 de Fevereiro, e do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 309/93, de 2 
de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 218/94, de 20 de Agosto 
Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho 
Transpõe para o direito interno a Directiva n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de Maio de 1991, relativamente ao tratamento de 
águas residuais urbanas 
Portaria n.º 423/97, de 25 de Junho 
Estabelece normas de descarga de águas residuais especificamente aplicáveis à unidades industriais do sector têxtil, excluindo o 
subsector dos lanifícios 
Decreto-Lei n.º 166/97, de 2 de Julho 
Aprova a estrutura, competências e funcionamento do Conselho Nacional da Água 
Lei n.º 88-A/97, de 25 de Julho 
Regula o acesso da iniciativa económica privada a determinadas actividades económicas 
Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de Setembro 
Transpõe para o direito interno a Directiva n.º 91/676/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro de 1991, relativa à protecção das águas 
contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola 
Decreto-Lei n.º 262/97, de 30 de Setembro 
Atribui suplementos remuneratórios aos membros da Comissão de Acompanhamento Ambiental das Infra-Estruturas do Alqueva 
(CAIA) 
Portaria n.º 1037/97, de 1 de Outubro 
Aprova a lista e a carta que identificam as águas e áreas a que alude o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de 
Setembro 
Resolução da Assembleia da República n.º 60-B/97, de 14 de Outubro 
Aprova, para ratificação, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e o Acordo relativo à Aplicação da Parte XI da 
mesma Convenção 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 203/97, de 3 de Dezembro 
Dá orientação estratégica para implantação do sistema global de rega do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 

1998 Decreto-Lei n.º 21/98, de 3 de Fevereiro 
Cria a Comissão de Gestão de Albufeiras 
Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro 
Cria um regime especial aplicável às expropriações necessárias à realização do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, aos 
bens do domínio a afectar a este Empreendimento e a acções específicas de execução deste projecto de investimento público 
Portaria n.º 246/98, de 21 de Abril 
Aprova as Normas de Construção de Barragens 
Decreto Regulamentar n.º 10/98, de 12 de Maio 
Classifica a albufeira de Pedrógão como albufeira protegida 
Aviso n.º 119/98, de 16 de Junho 
Torna público Portugal ter depositado, em 8 de Julho de 1987, o instrumento de adesão ao Protocolo Relativo à Intervenção em Alto 
Mar em Caso de Poluição por Substâncias Diferentes dos Hidrocarbonetos 
Aviso n.º 121/98, de 20 de Junho 
Torna público Portugal ter depositado em 15 de Fevereiro de 1980 a carta de ratificação da Convenção Internacional sobre 
Intervenção em Alto Mar em Caso de Acidente Que Provoque Poluição por Hidrocarbonetos, concluída em Bruxelas em 29 de 
Novembro de 1969 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/98, de 10 de Julho 
Estabelece orientações para a definição estratégica da política nacional para os oceanos 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/98, de 10 de Julho 
Reestrutura o sistema de autoridade marítima (SAM) 
Decreto-Lei n.º 232/98, de 22 de Julho 
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Altera os Decretos-Leis n.os 32/95 e 33/95, de 11 de Fevereiro, que respectivamente cria a Empresa de Desenvolvimento e Infra-
Estruturas do Alqueva, S. A., e adopta medidas preventivas relativamente a áreas compreendidas na zona de intervenção do 
Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva 
Decreto-Lei n.º 234/98, de 22 de Julho 
Altera os artigos 45.º, 46.º 47.º e 48.º do Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro (limpeza e desobstrução de linhas de água) 
Decreto Regulamentar n.º 16/98, de 25 de Julho 
Classifica a albufeira de Enxoé como albufeira protegida 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto 
Estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das 
águas em função dos principais usos. Revoga o Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de Março 
Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de Novembro 
Altera o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho (transpõe para o direito interno a Directiva n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de 
Maio de 1991, relativamente ao tratamento de águas residuais urbanas), transpondo para o direito interno a Directiva n.º 98/15/CE, 
da Comissão, de 21 de Fevereiro 
Declaração de Rectificação n.º 22-C/98, de 30 de Novembro 
De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 236/98, do Ministério do Ambiente, que estabelece normas, critérios e objectivos de 
qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos principais usos, publicado 
no Diário da República, 1.ª série, n.º 176, de 1 de Agosto de 1998 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 148/98, de 19 de Dezembro 
Cria, no âmbito do Ministério do Ambiente, uma comissão de acompanhamento destinada a conduzir os trabalhos pendentes à 
criação do Sistema Multimunicipal de Captação e Tratamento de Água para Consumo e de Recolha, Tratamento e Rejeição de 
Efluentes do Alto Zêzere 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 151/98, de 26 de Dezembro 
Aprova o Plano de Ordenamento da Albufeira de Alvito 

1999 Decreto-Lei n.º 52/99, de 20 de Fevereiro 
Transpõe para o direito interno a Directiva nº 84/156/CEE, do Conselho de 9 de Novembro, relativa aos valores limite e aos 

objectivos de qualidade para a descarga de mercúrio de sectores que não o da electrólise dos cloretos alcalinos 
Decreto-Lei n.º 54/99, de 20 de Fevereiro 

Transpõe para o direito interno a Directiva nº 84/491/CEE, do Conselho de 8 de Março, relativa aos valores limite e aos objectivos de 
qualidade para as descargas de hexaclorociclo-hexano 

Decreto-Lei n.º 52/99, de 20 de Fevereiro 
Transpõe para o direito interno a Directiva nº 86/280/CEE, do Conselho de 12 de Junho, relativa aos valores limite e aos objectivos 

de qualidade para a descarga de mercúrio de certas substâncias perigosas, e a Directiva nº 88/347/CEE, do Conselho de 16 de 
Junho, que altera o anexo II da Directiva nº 86/280/CEE 

Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de Março 
Altera o Decreto-Lei nº 235/97 de 3 de Setembro, que transp~es para o direito interno a Directiva nº 91/676/CEE, do Conselho de 12 
de Dezembro, relativa à protecção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/96, de 24 de Junho 
Cria, no âmbito do Ministério do Ambiente, uma comissão destinada a acompanhar os trabalhos conducentes à criação do Sistema 
Multimunicipal de Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes do Lis 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/99, de 4 de Outubro 
Constitui, no âmbito do Ministério do Ambiente, uma comissão destinada a acompanhar os trabalhos conducentes à criação do 
Sistema Multimunicipal de Captação de Água para Consumo e de Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes do Oeste 

Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro 
Estabelece perímetros de protecção para captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público 

Decreto-Lei n.º 431/99, de 22 de Outubro 
Transpõe para o direito interno a Directiva nº 82/176/CEE, do Conselho de 22 de Março, relativa aos valores limite e aos objectivos 
de qualidade para a descarga de mercúrio de sectores da electrólise dos cloretos alcalinos 
Revoga a portaria nº 1033/93, de 15 de Outubro 

Decreto-Lei n.º 543/99, de 22 de Outubro 
Cria o sistema multimunicipal de saneamento do Lis, para recolha, tratamento e rejeição de efluentes dos Municípios de Batalha, 
Leiria, Marinha Grande, Ourém e Porto de Mós 
 

                  Fontes: Diário da República; Schmidt, 1999; Impab, 2000; Carvalho, 2000 
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RESUMO 

O Sistema de Planeamento Territorial em Portugal, apesar de nos últimos tempos ter evoluído para 
uma maior coerência, caracteriza-se pela falta de integração entre os diversos instrumentos de gestão, 
planeamento e ordenamento do território, problema esse que se estende à gestão dos recursos hídricos, 
bem como pela falta de integração entre as diversas entidades competentes no assunto. 

Tem sido visível o contributo da Directiva Quadro da Água, do Plano Nacional da Água (PNA) e dos 
Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) para o planeamento e gestão dos recursos hídricos em Portugal. Não 
obstante, estes instrumentos promovem a gestão da água de modo sectorial, ou seja, com um âmbito de 
actuação muito restritivo, em detrimento de uma visão integrada. Acresce o facto destes planos serem 
instrumentos meramente indicativos, isto é, sem poder de actuação, pelo que a sua articulação com os 
restantes instrumentos de ordenamento do território nem sempre tem sido conseguida.  

O processo de articulação entre os referidos instrumentos é, ainda, dificultado pelo facto destes 
pretenderem dar resposta a objectivos diferentes e, por vezes, contraditórios (interesses/ pressões 
particulares e políticos), e de serem elaborados em períodos temporais diferentes. Esta situação é 
particularmente expressiva no que se refere aos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). 

Tendo como exemplo o caso de estudo do município de Águeda, o qual sofre a ocorrência de cheias 
frequentes e cujas consequências são agravadas pelos problemas que se verificam ao nível do 
ordenamento do território, pretende-se nesta comunicação analisar a relação existente entre o Plano de 
Bacia Hidrográfica do Rio Vouga e os Planos Municipais de Ordenamento do Território, com o objectivo 
último de formular um contributo para a articulação dos mesmos.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE:  

Recursos Hídricos, Ordenamento do Território, Planeamento, Gestão, Articulação. 
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1. INTRODUÇÃO 
A água é um recurso escasso, finito e indispensável, quer para as actividades humanas, quer para 

os sistemas naturais. O recurso água tem vindo a ser progressivamente valorizado, devido à 
consciencialização da sua importância enquanto bem ambiental imprescindível. A sua utilização por usos 
múltiplos, com a possibilidade de originar conflitos, leva à necessidade da existência de uma política 
integrada de gestão dos recursos hídricos. 

A gestão destes recursos deverá implicar a articulação de estratégias e instrumentos, não apenas 
deste sector, mas integrando as várias políticas e níveis de intervenção, às várias escalas. No entanto, 
existe alguma desagregação entre os diversos sectores das políticas ambientais e de desenvolvimento 
económico e social (SARAIVA, 1999). 

De facto, não só em Portugal se tem verificado uma ausência de planeamento integrado, mas 
também noutros países da Europa, o que tem originado muitos desequilíbrios, quer no próprio 
ordenamento e gestão do território, quer no ambiente e nos vários recursos naturais (SARAIVA, 1999). 
Desta situação são exemplos a intensa ocupação das áreas litorais, em oposição ao abandono das áreas 
rurais, bem como a intensa poluição que se tem gerado e a sobrexploração de alguns recursos naturais. A 
percepção destes problemas tem vindo a sensibilizar quer a comunidade política, quer a população em 
geral, levando a uma integração dessas preocupações na elaboração das estratégias de intervenção, ao 
nível europeu e nacional. 

Em Portugal, antes do 25 de Abril, era a administração central que tinha capacidades de intervenção 
ao nível do planeamento do uso do solo, estando a administração local desprovida de competências e 
meios financeiros para a gestão do uso do solo. Durante várias décadas as intervenções ao nível do uso 
do solo centravam-se nos aglomerados urbanos, remontando a elaboração de planos de urbanização à 
década de 30 (SARAIVA, 1999). 

Após a revolução de 1974, o poder local adquiriu novas competências. Na década de 80 a 
intervenção que até então apenas se debruçava sobre áreas urbanas, estendeu-se a todo o território 
municipal, com a criação dos Planos Directores Municipais. Ainda nesta década foram também criados os 
Planos Regionais de Ordenamento do Território e, já na década de 90, surgiram os restantes instrumentos 
integrantes do sistema de gestão territorial português (SARAIVA, 1999). 

Apesar de nos últimos tempos o Sistema de Planeamento Territorial, em Portugal, ter evoluído para 
uma maior coerência, caracteriza-se ainda pela desarticulação entre os diversos instrumentos de 
planeamento e ordenamento do território, bem como por uma certa desarticulação entre as diversas 
entidades com competências no assunto, problema esse que se estende à gestão dos recursos hídricos. 
 
2 ENQUADRAMENTO  
2.1 Quadro legal da gestão dos recursos hídricos 

As preocupações com a gestão da água, em Portugal, remontam ao Sec. XIX, sendo de referir 
alguns diplomas legais que datam já de 1892 (Organização e Regulamento dos Serviços Hidráulicos), de 
1919 (1.ª Lei das Águas), e de 1971 (Domínio Público Hídrico) como pilares deste processo. Todos estes 
diplomas legais, apesar de todas as alterações e/ ou revogações sofridas, têm ainda uma grande influência 
nas opções do presente no que respeita à gestão deste recurso. 

O diploma legal que regula actualmente o processo de planeamento de recursos hídricos, 
nomeadamente a elaboração e aprovação dos planos de recursos hídricos, é o Decreto-Lei 45/94, de 22 
de Fevereiro. Segundo este diploma, o planeamento dos recursos hídricos deve assentar nos seguintes 
princípios: 
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• “Globalidade, baseando-se numa abordagem conjunta e interligada dos aspectos técnicos, 
económicos, ambientais e institucionais; 

• Racionalidade, visando a optimização da exploração das várias origens da água e a satisfação das 
várias necessidades, articulando a procura e a oferta e salvaguardando a preservação quantitativa e 
qualitativa dos recursos hídricos, bem como uma aplicação económica dos recursos financeiros; 

• Integração, em articulação com o planeamento dos sectores de utilização, com o planeamento 
regional, com o ordenamento do território e com a conservação e protecção do ambiente; 

• Participação, envolvendo agentes económicos e as populações directamente interessadas e visando o 
alargamento de consensos; 

• Estratégia, dando respostas imediatas face à informação disponível.” (Art. 2.º, pt. 3). 
É de salientar, neste contexto, o princípio da integração, através do qual é reflectida a necessidade 

crescente de pensar os recursos hídricos em conjunto com outros sectores de intervenção e com o 
ordenamento do território. A sectorialização das estratégias e intervenções que, aos vários níveis, se tem 
sentido, tem conduzido, muitas vezes, ao aparecimento de estrangulamentos e constrangimentos no 
próprio território e nos recursos naturais. 

Para além do referido diploma legal, existem outros três com um papel muito importante na gestão 
dos recursos hídricos. O Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, veio rever, actualizar e unificar o 
regime jurídico dos terrenos incluídos no domínio público hídrico, do qual fazem parte os leitos das águas 
do mar, correntes de água, lagos e lagoas, bem como as respectivas margens e zonas adjacentes. Neste 
diploma legal é referido que o direito de uso privativo de qualquer parcela do domínio hídrico só pode ser 
atribuído mediante licença ou concessão. “O conceito de ‘domínio público hídrico’ e o enquadramento 
jurídico das ‘licenças’ e das ‘concessões’ são ainda particularmente instrumentais e capazes de acomodar 
as novas exigências nos domínios da qualidade ambiental e da gestão integrada.” (MARN, 1994). O 
domínio hídrico e o seu carácter público ou privado é um dos pontos de maior indeterminação no que 
respeita ao direito português das águas. Esta indefinição condiciona, a maior parte das vezes, a 
operacionalização de normas ambientais e urbanísticas. De facto, o direito de propriedade do domínio 
hídrico não está claramente definido em nenhum diploma legal (SERENO, 2002). 

Esta indefinição relativamente ao domínio público hídrico reflecte-se no ordenamento do território, 
particularmente no que toca aos terrenos confinantes às linhas de água. Exemplo desta situação é a 
necessidade de limpeza das margens dos rios que, legalmente (Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro 
de 1994), é atribuída aos proprietários dos terrenos confinantes no caso de áreas rurais e às câmaras 
municipais no caso de áreas urbanas. No entanto, a ausência de meios e de fiscalização leva ao desleixo e 
desresponsabilização por esta obrigação. 

O Decreto-Lei 46/94, de 22 de Fevereiro, veio rever, actualizar e unificar o regime de 
licenciamento da utilização do domínio hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água. Este diploma legal 
definiu exactamente as utilizações sujeitas a licença ou contrato de concessão, bem como todos os 
elementos e trâmites necessários à sua emissão.  

Por último, o Decreto-Lei n.º 47/94, de 22 de Fevereiro, veio estabelecer o regime económico e 
financeiro da utilização do domínio hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água, referindo que a utilização 
do domínio público hídrico está sujeita ao licenciamento e pagamento de uma taxa, existindo quatro 
tipos diferentes de taxas de utilização, a saber: captação de água, extracção de materiais inertes, 
ocupação de terrenos ou planos de água e rejeição de águas residuais. A criação deste diploma legal 
assentou na necessidade de atribuir um valor justo ao recurso água, tendo em conta a sua efectiva 
utilização.  

Portanto, de âmbito nacional estes foram e ainda são os instrumentos legais que estão na base 
da gestão do recurso água. No final do ano 2000, entrou em vigor a Directiva Quadro da Água, com 
âmbito de aplicação a todas as águas interiores, estuarinas e marítimas costeiras e com muitos 
aspectos inovadores ao nível do direito comunitário. Este documento tem como objectivo o 
desenvolvimento de uma política comunitária no domínio da água e pretende: 
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• evitar a continuação da degradação e proteger e melhorar o estado dos ecossistemas 
aquáticos e dos ecossistemas terrestres e zonas húmidas directamente dependentes dos 
ecossistemas aquáticos quanto às necessidades em água; 

• promover um consumo de água sustentável; 
• proteger e melhorar o ambiente aquático; 
• reduzir gradualmente a poluição das águas subterrâneas e evitar o agravamento da sua 

poluição;  
• contribuir para mitigar os efeitos das inundações e das secas. 

Esta directiva pretende que os Estados-membros identifiquem as bacias hidrográficas que se 
localizam no seu território e que as incluam numa região hidrográfica (constituída por uma combinação 
de bacias de pequena dimensão com bacias de maior dimensão). Sempre que uma bacia hidrográfica 
se insira no território de mais do que um Estado-membro, então terá que ser incluída numa região 
hidrográfica internacional, “(...) no entanto, não estabelece que tal gestão tenha de ser prosseguida por 
entidades administrativas com âmbitos territoriais coincidentes com as regiões hidrográficas.” 
(HENRIQUES, 2002). 

Um ponto importante a referir, no âmbito da Directiva Quadro da Água, é a participação pública. 
Este documento sugere que na elaboração dos instrumentos de gestão da água devem intervir todos os 
actores, os quais devem estar bem, e previamente, informados, sobre todo o processo, para que 
possam ter um papel influente na tomada de decisão, ao invés das habituais intervenções à posteriori, 
sem possibilidade de alterar ou inverter situações já definidas. 

Um outro aspecto importante deste documento é a concentração de poderes ao nível regional, 
pela definição de ‘autoridades competentes’ a este nível, no sentido de dotar as mesmas de meios 
financeiros e humanos, uma vez que são estas que detêm a maior intervenção no terreno (SERENO, 
2002).   

Para Portugal, a Directiva Quadro da Água veio constituir-se como um marco na política dos 
recursos hídricos. Assim, esta política deverá seguir as linhas orientadoras constantes na directiva, o 
que representa um sério e difícil desafio, uma vez que estas apontam sobretudo para a sustentabilidade 
dos recursos hídricos na sua multidimensionalidade (CUNHA, 2002). 

A nova concepção da gestão da água em Portugal terá de considerar o fenómeno das alterações 
climáticas, que tanto preocupa a comunidade mundial, bem como os novos cenários naturais, sociais e 
económicos que se perspectivam no futuro. Também a reforma do sistema institucional urge no sentido 
da eficácia da gestão de água nacional (CUNHA, 2002).  

Apesar do largo contributo da Directiva Quadro da Água no planeamento e gestão dos recursos 
hídricos, permanece um constrangimento neste documento que é a indefinição e a não regulação que, 
como refere SERENO (2002), “…de um conceito jurídico altamente melindroso que é o de domínio 
hídrico.” De facto, esta directiva apenas se preocupou com as águas, subalternizando os terrenos 
associados. 
 
2.2 Quadro legal do ordenamento do território 

As preocupações com o território, em Portugal, evidenciaram-se sobretudo com o rescaldo do 
processo de industrialização e urbanização e com a percepção de alguns dos seus efeitos negativos, o 
que levou ao reconhecimento da necessidade e importância da sua gestão.    

O ordenamento do território surgiu, então, como um conjunto de métodos e técnicas que 
procuram garantir que as escolhas feitas conciliem o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, 
com o respeito pelo Ambiente, de uma forma indissociável do conceito de Desenvolvimento 
Sustentável.  

É, fundamentalmente, na gestão da interacção Homem/ Espaço Natural que assenta o 
ordenamento do território. Num contexto de rápidas mudanças económicas, sociais e culturais, é 
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facilmente perceptível que o espaço tem que ser, cada vez mais, considerado como um recurso 
escasso, tendo vindo a perceber-se que esta escassez pode representar um problema para a 
subsistência das actividades humanas. 

Actualmente, é a Lei de Bases de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBOTU) que 
regula os instrumentos do sistema de gestão territorial português. A LBOTU foi publicada em 1998, pela 
Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, e aprovada em 1999, pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro. 
Este diploma “(...) desenvolve as bases da política de ordenamento do território e de urbanismo, 
definindo o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional e municipal do sistema de gestão 
territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação 
dos instrumentos de gestão territorial.” (Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, Art.1.º) 

Este diploma legal distingue os âmbitos nacional, regional e municipal em que se organiza a 
política de ordenamento do território e do urbanismo. Deste último âmbito fazem parte os Planos 
Municipais de Ordenamento do Território, que vinculam as entidades públicas e imediatamente os 
particulares. Os Planos de Bacia Hidrográfica fazem parte do âmbito nacional. São planos sectoriais 
que apenas vinculam as entidades públicas e que devem obedecer às linhas orientadoras do programa 
nacional da política de ordenamento do território (Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2002, de 
11 de Abril) e assegurar a necessária compatibilização com os Planos Regionais de Ordenamento do 
Território. 

Ainda relativamente LBOTU, “Como inovações referem-se quatro questões importantes: 
• a coordenação dos diversos níveis da Administração Pública, por forma privilegiar o nível 

decisório mais próximo do cidadão e reconhecendo o município como a unidade privilegiada para a 
administração urbanística; 

• a equidade, assegurando a justa repartição dos encargos e benefícios decorrentes dos 
Instrumentos de Gestão do Território (mecanismos de perequação compensatória); 

• participação e responsabilidade, garantindo a informação e a intervenção desde o início 
dos processos – isto é, ao nível da elaboração, execução, avaliação e revisão dos Instrumentos de 
Gestão Territorial; 

• Segurança jurídica, garantindo a estabilidade dos regimes legais e o respeito pelas 
situações jurídicas validamente constituídas.” (ABREU e ESPENICA, 2001). 

Apesar das inovações que o Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, veio introduzir no 
sistema de gestão territorial português, nomeadamente na medida em que define claramente a 
hierarquia dos diferentes âmbitos, bem como esclarece alguns pontos de relação entre instrumentos, 
ainda existem limitações a este nível. Torna-se pertinente referir que a relação entre os Planos 
Sectoriais, dos quais os Planos de Bacia Hidrográfica fazem parte, e os Planos Municipais de 
Ordenamento do Território não está esclarecida neste diploma legal.  

 
2.3 Quadro institucional dos recursos hídricos e do ordenamento do território 

A entidade máxima responsável quer pela gestão dos recursos hídricos, quer pelo ordenamento 
do território é o Ministério das Cidades, do Ordenamento do Território e Ambiente.  

As competências na gestão do recurso água são, desde o início da década de 90, do Instituto da 
Água (INAG), o qual passou a ser o organismo responsável pela Política Nacional da Água. Também as 
Direcções Regionais do Ambiente e do Ordenamento do Território (entidades descentralizadas) 
passaram a ter competências nesta matéria, no entanto a falta de meios humanos e financeiros que 
caracterizam estas entidades não permitem uma autonomia na concretização das suas competências, 
relativamente às entidades centrais (SARAIVA, 1999). Existem ainda outras entidades da administração 
pública e também não governamentais com alguma intervenção na gestão deste recurso, 
nomeadamente o Instituto de Conservação da Natureza, o Conselho Nacional da Água, os Conselhos 
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de Bacia (órgão consultivo ao nível das Bacias Hidrográficas), o Instituto do Ambiente, entre outras, 
destacando-se o papel particular das diversas câmaras municipais, neste processo de gestão.  

Ao nível da gestão dos recursos hídricos, a estrutura institucional não conseguiu acompanhar a 
evolução que se verificou ao nível internacional, tendo mesmo sido “…dados em Portugal alguns 
passos em falso e tomadas algumas medidas que se revelaram paralisadoras do sistema.” (CUNHA; 
2002). A diversidade das entidades que intervêm na gestão dos recursos hídricos, bem como a falta de 
comunicação e de trabalho conjunto entre as mesmas, e a frequente reestruturação a que o modelo 
administrativo está sujeito, são aspectos que dificultam o processo de gestão destes recursos.  

Além destas dificuldades de articulação, existem também outras limitações, nomeadamente 
“insuficiência de meios humanos da administração da água, limitação no número de acções de 
fiscalização, incipiente participação da sociedade civil …” (SERENO, 2002). 

Quanto ao ordenamento do território, e ao nível regional, também é de destacar o importante 
papel das Direcções Regionais do Ambiente e do Ordenamento do Território, pelo facto de serem 
responsáveis por promover a execução, a nível regional, da política do ambiente e do ordenamento do 
território; assegurar a articulação, a nível regional, entre as políticas de ambiente, do ordenamento do 
território e urbanismo e as políticas sectoriais; e promover e acompanhar, aos diversos níveis, a 
elaboração e execução dos diferentes instrumentos de gestão territorial, em estreita articulação com as 
autarquias locais e com outros serviços do Estado. 

Ao nível local, é determinante nesta matéria o papel das autarquias locais, responsáveis pela 
política municipal de ordenamento do território. Cabe, assim, aos municípios a elaboração dos planos 
municipais de ordenamento do território, os quais estão sujeitos à aprovação por parte da Assembleia 
Municipal e ao parecer das entidades regionais.  

Como se pode verificar, ambas as matérias são tratadas em algumas entidades comuns, o que 
poderia ser potenciador de uma melhor articulação entre as mesmas. No entanto, dada a insuficiente 
consolidação da estrutura institucional, provocada pelas constantes alterações governamentais que se 
verificam em Portugal, torna o processo mais complexo e implica uma consequente desactualização do 
que é exposto.  

 
3. ARTICULAÇÃO DOS INTRUMENTOS DE GESTÃO E 
PLANEAMENTO 
3.1 Instrumentos de gestão dos recursos hídricos 
Os instrumentos que definem o processo de gestão dos recursos hídricos são o Plano Nacional da 
Água (PNA) e os Planos de Bacia Hidrográfica (PBH), criados com base no Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 
de Fevereiro. Para além destes, existem vários instrumentos de âmbito nacional que definem alguns 
princípios orientadores ao nível da gestão dos recursos hídricos, nomeadamente o Plano Nacional da 
Política do Ambiente, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável e a Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade. 

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade corresponde a uma 
exigência legal fixada na Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º11/87, de 7 de Abril). Simultaneamente, esta 
Estratégia corresponde também a um compromisso assumido por Portugal no quadro da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica e no âmbito europeu, à Estratégia da Comunidade Europeia em matéria 
de Diversidade Biológica. Nos termos da Lei de Bases do Ambiente, esta Estratégia é entendida como 
um instrumento da política de ambiente e ordenamento do território, tendo em vista enquadrar as 
políticas globais do ambiente e promover a sua integração nas diferentes políticas sectoriais, em 
articulação com a estratégia europeia e mundial. Deste modo, esta estratégia reveste-se de particular 
interesse não só pela própria política de conservação da natureza, em sentido estrito, mas também 
pelas políticas sectoriais relevantes, como é o caso da política dos recursos hídricos. A gestão dos 
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recursos hídricos permitirá não só promover a qualidade da água e a racionalização dos seus usos, mas 
também definir regimes de caudais ecológicos, de forma a satisfazer as necessidades dos 
ecossistemas aquáticos e ribeirinhos. 

De acordo com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, é seu objectivo “promover 
uma utilização mais eficiente dos recursos naturais”, ou seja, “Valorizar estrategicamente a água, 
através do seu planeamento e gestão integrados, reforçando o papel e a função integradora, quer do 
Plano Nacional da Água quer, de uma forma descentralizada, através dos Planos de Bacia Hidrográfica, 
promovendo ainda uma gestão deste recurso baseada na procura.” (MCOTA, 2002).  

O Plano Nacional da Política do Ambiente, de 1995, foi o primeiro instrumento de base a uma 
política de ambiente em Portugal. Neste sentido, a gestão dos recursos hídricos, nos seus múltiplos 
aspectos, constitui um dos sectores mais relevantes e mais complexos na formulação e na 
implementação de uma política de ambiente. Este plano refere, como princípio, que as intervenções não 
podem limitar-se a encarar as linhas de águas, as albufeiras e os aquíferos como meras fontes de 
captação de água ou de rejeição de efluentes líquidos. É necessário atender aos valores ambientais e 
patrimoniais, designadamente ao seu papel na preservação dos ecossistemas. 

Focando agora os instrumentos que conduzem o processo de gestão dos recursos hídricos, 
refira-se o Plano Nacional da Água que define a política nacional para a gestão integrada dos mesmos 
e “(...) perspectiva a utilização dos recursos hídricos numa óptica de gestão da procura, de optimização 
de recursos, de eficiência, de integração dos dois ramos – abastecimento e tratamento – do ciclo da  
água, de consideração da água como bem económico e de sustentabilidade ambiental dos recursos 
hídricos.” (MAOT, 2001). Este instrumento deve orientar a posição de Portugal em matéria de recursos 
hídricos, no contexto europeu e internacional, tendo em conta, sobretudo, a Directiva Quadro da Água. 

A elaboração do Plano Nacional da Água assentou nos princípios de planeamento e gestão de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 de Fevereiro. Para além desses princípios, este instrumento 
teve na sua base como princípios ambientais, o da prevenção (prevenir a ocorrência de danos e 
disfunções ambientais), o da precaução (proibir acções que, mesmo que não esteja demonstrado, 
possam causar danos), o da abordagem combinada (entre valores limite de emissão e qualidade do 
meio receptor, e entre objectivos de qualidade e quantidade de água) e o da utilização da melhor 
tecnologia (técnicas específicas com vista a evitar e/ ou reduzir impactos no ambiente). Como princípios 
sociais, salienta-se o da sustentabilidade e solidariedade intergeracional e solidariedade e coesão 
nacionais, bem como princípios económico-financeiros, nomeadamente o do utilizador-pagador e o do 
poluidor-pagador, e a ainda o princípio da informação e participação estiveram na base da elaboração 
deste plano. 

A um nível mais descentralizado e operativo existem os Planos de Bacia Hidrográfica que se 
caracterizam por serem instrumentos enquadradores, estratégicos e programáticos do desenvolvimento 
do processo de planeamento de recursos hídricos. Constituem-se como instrumentos de gestão dos 
recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, tendo como objectivos gerais a qualidade do meio 
hídrico, a gestão racional da procura, a protecção dos meios aquáticos e ribeirinhos e das áreas de 
domínio hídrico, a minimização dos efeitos das secas, das cheias e dos riscos de acidentes de poluição, 
a valorização social e económica da utilização sustentável dos recursos, a promoção da participação 
das populações na salvaguarda e utilização racional do meio hídrico e o conhecimento sobre estes 
recursos ao nível de cada bacia.  

Os Planos de Bacia Hidrográfica assumem-se, também, como verdadeiros planos operacionais 
que prevêem um conjunto de medidas em matéria de abastecimento de água, drenagem e tratamento 
de efluentes, garantia de água para a agricultura de regadio, protecção dos ecossistemas aquáticos e 
ribeirinhos, recuperação de albufeiras em estado de eutrofização, recuperação e gestão da vegetação 
ripícola, salvaguarda de caudais ambientais, recuperação, protecção e gestão das populações 
piscícolas, ordenamento do domínio hídrico e licenciamento dos respectivos usos e actividades.  
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Um dos principais constrangimentos dos Planos de Bacia Hidrográfica é que, apesar destes 
pressuporem, na sua elaboração, a abordagem integrada das diversas matérias relacionadas com os 
recursos hídricos e a observância do princípio de participação, envolvendo os diversos agentes, o que 
se verifica é que, operacionalmente, este instrumento materializa a gestão da água de modo sectorial, 
ou seja, não é perceptível uma visão integrada. Além disso, reforçando este aspecto, nota-se também 
uma grande preocupação com as medidas estruturais em detrimento das questões ambientais. 

 
3.2 Instrumentos municipais de ordenamento do território  

Os instrumentos que definem e regulam o ordenamento do território, ao nível municipal, são os 
Planos Municipais de Ordenamento do Território, dos quais fazem parte o Plano Director Municipal, o 
Plano de Urbanização e o Plano de Pormenor.  

Os principais objectivos dos Planos Municipais de Ordenamento do Território, são: definir e 
estabelecer os princípios e regras para a ocupação, uso e transformação do solo; compatibilizar as 
diversas intervenções sectoriais; desenvolver e pormenorizar regras e directivas estabelecidas em 
planos de nível superior; fornecer indicadores para o planeamento, designadamente para a elaboração 
de outros planos municipais ou de planos de carácter sub-regional, regional ou nacional.  

Quanto aos Planos Directores Municipais, são instrumentos nos quais, abrangendo todo o 
território municipal, é definido um modelo de organização para essa área, modelo esse que estabelece 
a definição e caracterização da área de intervenção; a definição dos sistemas de protecção dos valores 
naturais e culturais; a identificação das áreas e a definição de estratégias relativas às diferentes 
actividades e usos do solo; a identificação e a delimitação dos perímetros urbanos; a especificação 
qualitativa e quantitativa dos índices, indicadores e parâmetros de referência, urbanísticos ou de 
ordenamento; a identificação de condicionantes, designadamente reservas e zonas de protecção; as 
condições de actuação sobre áreas críticas, situações de emergência ou de excepção, bem como sobre 
áreas degradadas em geral; a articulação do modelo de organização municipal do território com a 
disciplina consagrada nos demais instrumentos de gestão territorial aplicáveis; entre outros. (Decreto-
Lei n.º 380/99, Art. 84º e 85º). 

Num Plano de Urbanização é definida a organização espacial de uma determinada parte do 
território municipal que exija uma intervenção integrada (Decreto-Lei n.º 380/99, Art. 87º). Este tipo de 
instrumentos visa a definição e caracterização da área de aplicação identificando os valores culturais e 
naturais a proteger, a concepção geral da forma urbana, assegurando a definição da escala dos 
volumes e a unidade do desenho urbano, entre outros (Decreto-Lei n.º 380/99, Art. 88º). 

Os Planos de Pormenor desenvolvem e concretizam propostas de organização do território 
municipal definindo com detalhe, no caso de área urbana, a concepção da forma urbana e servindo de 
base aos projectos de execução das infra-estruturas, da arquitectura dos edifícios e dos espaços 
exteriores (Decreto-Lei n.º 380/99, Art. 90º, Ponto1).  

Relativamente ao território municipal, o instrumento mais abrangente é, sem dúvida, o Plano 
Director Municipal, uma vez que o considera na sua totalidade. A primeira geração deste instrumento foi 
feita no rescaldo do processo de urbanização/ industrialização do nosso país, donde surgiu uma grande 
necessidade da elaboração, a curto prazo, de instrumentos que organizassem o território. Sob toda esta 
pressão resultaram planos menos bem elaborados do que aquilo que seria de esperar, o que levou a 
revisões antecipadas dos mesmos. No entanto, dadas as dificuldades sentidas no início da elaboração 
dos referidos instrumentos, apesar das revisões, torna-se difícil chegar a um bom plano. Verifica-se que 
as maiores preocupações se debruçam sobre o urbano, denotando-se uma visão muito sectorial e 
pouco integrada subjacente à elaboração dos planos. Há, portanto, uma falta de atenção para com a 
componente ambiental e uma enorme preocupação em tentar responder às solicitações da população 
(interesses particulares e políticos). 
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3.3 Articulação entre os instrumentos 
Quer os instrumentos de ordenamento do território, quer os instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos fazem parte do sistema de gestão territorial português. Neste contexto, torna-se importante avaliar 
a relação existente entre estes dois grupos de instrumentos, designadamente analisar o tipo de articulação 
que existe entre o Plano de Bacia Hidrográfica e o Plano Director Municipal. 

Estes dois tipos de planos têm objectivos de fundo diferentes. Enquanto que os planos de gestão 
dos recursos hídricos focam essencialmente a sua actuação na valorização e protecção do recurso água, 
nomeadamente no que respeita à sua qualidade e disponibilidade, os planos de ordenamento do território 
concentram as suas intervenções na regulação dos usos do solo. Não obstante, existem pontos comuns 
entre ambos, particularmente as questões ligadas ao abastecimento de água e saneamento e à protecção 
do recursos naturais. Conceptualmente, estes dois tipos de instrumentos devem considerar a 
multidimensionalidade do território, no entanto verifica-se, como já foi referido anteriormente, a 
subalternização de outras questões relativamente aos aspectos do desenvolvimento urbano e económico.  

Uma outra questão que importa referir é o facto dos instrumentos serem elaborados em épocas 
temporais diferentes, levando a um desfasamento entre os mesmos e, apesar das revisões que os Planos 
Directores Municipais vão sofrendo, a articulação entre eles é sempre um processo muito complexo e difícil 
de atingir.  

Apesar das instruções dadas às equipas que tinham a seu cargo a elaboração dos Planos de Bacia 
Hidrográfica, relativamente à necessidade de articulação dos Planos Directores Municipais com os 
instrumentos referidos, verifica-se que existiram e persistem dificuldades na comunicação entre as diversas 
entidades, quer por falta de meios humanos e financeiros, quer pela própria ausência da iniciativa das 
diversas entidades. Ainda o facto da elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica ter sofrido alguns 
atrasos, levou à necessidade de acelerar todo o processo, dificultando ainda mais a informação e 
participação dos diversos actores envolvidos no processo. 

Refira-se, ainda, a existência de constantes alterações ao nível governativo, e concretamente 
transferências de competências intra e inter entidades, o que dificulta a efectiva consolidação do processo 
de gestão territorial, quer ao nível da gestão dos recursos hídricos, quer ao nível do ordenamento do 
território. 

Apesar de alguns pontos comuns entre os dois tipos de planos, e até o facto de se verificar um 
âmbito territorial de aplicação, por vezes, comum, os diferentes interesses patentes nas entidades 
responsáveis sobrepõem-se à necessidade da gestão integrada. Como foi referido, todos os instrumentos 
e diplomas legais que regulam quer os recursos hídricos, quer o ordenamento do território reflectem a 
urgência de uma visão multi-sectorial e integrada. Se por um lado, muito foi feito neste sentido em termos 
da adequação da legislação e dos instrumentos às novas exigências, por outro, em termos operacionais, 
ainda muito está por fazer. 
 
4. CASO DE ÁGUEDA 
O caso em estudo corresponde ao município de Águeda, localizado na Região Centro de Portugal, sendo 
um dos concelhos integrantes da Bacia Hidrográfica do Vouga, com uma posição relativamente central em 
relação ao conjunto dos concelhos abrangidos. A escolha deste município deve-se ao facto de aqui 
ocorrerem frequentemente episódios de cheia, cujas consequências são agravadas pelos problemas que 
se verificam ao nível do ordenamento do território, particularmente nas áreas de risco de cheia, situação 
esta à qual os instrumentos adequados não têm conseguido dar resposta.  
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4.1 Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga 
A Bacia Hidrográfica do Rio Vouga, localizada principalmente na Região Centro de Portugal, entre as 

bacias dos rios Douro e Mondego, abrange 15 concelhos na sua totalidade, e 16 concelhos de forma 
parcial, dos distritos de Aveiro, Coimbra, Viseu e Guarda, englobando uma área total de 3706 Km2 (Figura 
1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Localização da área de estudo 
Fonte: Adaptado de Atlas do Ambiente 

 
Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga, na área do plano, a ocupação do solo é 

predominantemente florestal e agrícola. Verifica-se que as áreas artificializadas têm vindo a aumentar, 
encontrando-se as maiores pressões ao nível do uso do solo no troço final do Rio Vouga. Prevê-se um 
aumento das áreas urbanas e industriais, existindo algumas destas áreas em zonas com interesse para a 
conservação da natureza. Um dos problemas que tem afectado a Bacia Hidrográfica do Vouga, tem sido a 
ocorrência de cheias e os problemas associados, sobretudo em áreas de cota baixa. 

São objectivos estratégicos para a Bacia do Vouga, entre outros, a promoção do ordenamento das 
áreas ribeirinhas sujeitas a inundações e o estabelecimento de cartas de risco de inundação; a promoção 
da definição de directrizes de ordenamento, visando a protecção do domínio hídrico, a reabilitação e 
renaturalização dos leitos e margens; fomentar a coordenação intersectorial e institucional; e envolver as 
populações para as necessidades de proteger os recursos e o meio hídrico. 

Ao nível do ordenamento e gestão do domínio hídrico, são propostas pelo Plano de Bacia 
Hidrográfica do Vouga algumas medidas, entre as quais a delimitação do domínio hídrico e 
condicionamentos à ocupação do domínio hídrico em zonas inundáveis. O plano pretende identificar os 
condicionamentos a aplicar nas zonas inundáveis, através da identificação das zonas de cheia e definir as 
regras ao seu uso e ocupação. Cabe aos municípios, posteriormente, cumprir a legislação quanto à 
definição das zonas inundáveis. 
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O Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga tem objectivos mais específicos para cada uma das cinco 
unidades homogéneas que identifica. O município de Águeda pertence à Unidade designada por Vouga 
Ria, a qual se caracteriza pela existência frequente e intensa de episódios de cheia. Assim, é objectivo 
específico, decorrente dos problemas que encerra, entre outros, “…uma intervenção concertada entre 
medidas estruturais e não estruturais, de entre as quais não pode estar alheia uma adequada gestão do 
espaço com risco de inundação, mas igualmente uma capacidade de encaixe de caudais de cheia…” e 
“…será ainda de equacionar alguma infra-estrutura para a protecção da cidade de Águeda, actualmente 
sujeita aos grandes caudais de ponta não dominados, do Alfusqueiro e do Águeda, gerados na serra do 
Caramulo.” (MAOT, 2001). 

Mas como já foi referido para os Planos de Bacia Hidrográfica em geral, também o caso concreto do 
Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga é um instrumento meramente indicativo, sem poder de actuação e 
de efectiva influência na elaboração/ implementação dos instrumentos de ordenamento do território. 
Portanto, apesar de ter objectivos claramente definidos para os problemas encontrados ou que possam 
surgir, não significa que os mesmos se concretizem efectivamente.  
 
4.2 Plano Director Municipal de Águeda 

O caso do município de Águeda é particularmente expressivo quanto à ocorrência de inundações, 
em particular a cidade de Águeda que se localiza a jusante da confluência dos rios Águeda e Alfusqueiro. 
O Rio Águeda é o principal afluente do Rio Vouga, com 
71Km e com uma área de bacia de 975Km2. As zonas de 
maior altitude desta bacia são, pela sua morfologia, as 
que mais contribuem para a intensificação dos 
fenómenos de precipitação, fazendo aumentar o caudal 
dos cursos de água. Assim, a cidade de Águeda, 
particularmente a zona baixa, sendo uma área receptora 
das águas que escorrem pela encosta da Serra do 
Caramulo, encontra-se frequentemente sujeita a 
situações de cheia (Figura 2).         Figura 2 Cidade de Águeda 

  Fonte: http://ameal.tripod.com/agdactual.htm  

As cheias repetem-se quase todos os anos e os prejuízos resultantes são frequentemente avultados, 
nomeadamente com a inundação de estabelecimentos comerciais, armazéns e habitações, o corte de 
infra-estruturas, a destruição de explorações agrícolas e agro-pecuárias, entre outros.  

As alterações constantes do uso do solo, que consequentemente provocam alterações significativas 
nas condições naturais de escoamento, nomeadamente devido à alteração do coberto vegetal, na maioria 
das vezes provocada pela ocorrência de incêndios florestais, devido à elevada densidade de construção 
que tem vindo a impermeabilizar os solos, ao crescimento acelerado de urbanizações, à implantação 
precipitada de obras públicas que alteram o funcionamento dos sistemas fluviais, originando a criação de 
redes de drenagem artificiais e, por vezes, até devido à canalização de linhas de água, levam, em larga 
escala, a uma intensificação do risco de cheia.  

Actualmente, a cidade de Águeda continua a ser muito atingida por episódios de cheia, agravados 
pelos problemas existentes ao nível do ordenamento do território, não sendo perceptível no Plano Director 
Municipal deste concelho a resolução deste problema. O Plano Director Municipal de Águeda foi elaborado 
no início da década de 90, tendo sido feita a primeira revisão em 1995 (RCM n.º 3/95 de 16/01/95), estando 
actualmente a decorrer a segunda revisão.  

Face ao panorama da constante subida dos níveis de cheia, os limites da cota de construção são 
definidos em função, não do valor superior detectado até ao momento, mas sim um pouco acima do valor 
médio normalmente atingido. Actualmente existem episódios que ultrapassam a cota permitida para a 
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construção, sendo de evidenciar por um lado a falta de carácter preventivo no que respeita à situação 
actual e, por outro, a falta de prevenção relativamente ao possível agravamento futuro. Portanto, pode 
constatar-se que continua a ser permitido construir em leito de cheia, ficando muito aquém a preservação 
destas áreas.  

Perante entrevistas realizadas junto de alguns técnicos locais responsáveis, foi apurado que devido 
aos interesses da população, não podem ser implementadas medidas restritivas ao nível do uso do solo. 
Referem ainda que a população local já está habituada às cheias, encarando esta situação como algo 
habitual e, muitas vezes, até natural.  

A prevenção e mitigação do efeito das cheias são de extrema e inadiável importância. Desde logo, a 
elaboração efectiva de cartas de risco de cheia, no âmbito dos Planos Directores Municipais, deveria ser 
indispensável, envolvendo as principais calamidades ‘previsíveis’. É imprescindível uma postura de 
prevenção. 

 
4.3 Articulação entre o Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga e o Plano Director Municipal de 
Águeda 

Tendo a articulação dos dois planos que passar pela comunicação entre as entidades responsáveis 
pela sua elaboração, constatou-se que esta foi quase inexistente. 

Como foi referido, está a decorrer a segunda revisão do Plano Director Municipal de Águeda, no 
entanto ainda não foi projectada qualquer articulação com o Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga. Esta 
revisão também não demonstra preocupação com a questão das cheias, apesar de estar em elaboração 
uma carta de risco de cheia. 

Ainda relativamente às cheias, o Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga sugere a identificação de 
zonas de cheia, uma gestão adequada das áreas com risco de inundação, a definição de regras para as 
mesmas e a delimitação do Domínio Público Hídrico, sugestões estas que, na sua maioria, não estão 
contempladas, nem têm sido concretizadas ao nível do Plano Director Municipal. 

Face ao exposto, constata-se que não existe uma efectiva articulação entre o Plano de Bacia 
Hidrográfica do Vouga e o Plano Director Municipal de Águeda.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que as intervenções prioritárias, no sentido de uma maior coerência para a articulação 
dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento do território, são, sobretudo, na 
articulação e actualização dos diplomas legais, na articulação entre as entidades competentes, na 
concretização dos instrumentos, no incentivo à participação pública e na adopção de um carácter 
preventivo a todos os níveis, desde a concepção das políticas, à implementação e monitorização dos 
instrumentos, até à avaliação da própria eficácia dos mesmos (Figura 3). 

A articulação da gestão dos recursos hídricos com o ordenamento do território requer, antes de 
mais, a concepção do recurso água e do território, para além de bens indispensáveis ao desenvolvimento 
sócio-económico, como bens ambientais imprescindíveis para a continuidade da sobrevivência humana. 
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Figura 3 Articulação entre instrumentos de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento do território 

Relativamente ao enquadramento legal subjacente a esta temática, identificam-se dois problemas 
principais, por um lado a indefinição do direito de propriedade do domínio hídrico e, por outro, a ausência 
de uma clareza na relação entre alguns instrumentos integrantes do sistema de gestão territorial português. 
Neste sentido, torna-se importante desenvolver uma revisão da legislação, tendo em conta as 
preocupações da actualidade. É particularmente importante a definição clara da relação entre Planos 
Sectoriais e Planos Municipais de Ordenamento do Território.  

No que respeita às entidades com competências nesta matéria, dadas as constantes alterações da 
estrutura institucional e transferência de competências, é necessário consolidar as áreas de actuação e 
articulação entre as diversas entidades, fomentando a comunicação e o trabalho conjunto. Torna-se 
necessário a criação de um organismo de nível nacional ou a adaptação do Instituto da Água de forma a 
coordenar e fiscalizar a actuação das diversas entidades que intervêm no processo de gestão da água. 
Outro aspecto crucial é dotar as entidades descentralizadas dos meios humanos e financeiros necessários 
à concretização das suas competências. 

A visão sectorial patente, quer nas políticas, quer nos diferentes instrumentos de ordenamento e 
gestão, constitui um dos constrangimentos detectados e que urge ser resolvido. Actualmente verifica-se um 
reconhecimento social e institucional da necessidade de integração efectiva das várias áreas, 
nomeadamente do ordenamento do território, do ambiente, dos recursos hídricos, sócio-económica, entre 
outras, no entanto em termos operativos tal objectivo não se tem concretizado. O facto dos diferentes 
instrumentos terem objectivos diferentes, o facto de haver um desfazamento temporal na elaboração dos 
instrumentos e o facto dos interesses particulares e políticos se sobreporem ao interesse público, 
correspondem aos pontos que mais dificultam a tão necessária integração de políticas. Os problemas que 
decorrem da ocorrência de cheias em áreas edificadas vêm ilustrar esta pouca articulação existente entre 
os diferentes tipos de instrumentos. 

É muito importante que exista troca de informação e de conhecimento entre as entidades 
competentes pela elaboração e implementação dos instrumentos a fim de garantir a articulação entre 
estes. Com os cenários actuais, esta articulação deve surgir assente na adopção de um carácter 
preventivo, garantindo a sustentabilidade dos recursos naturais. 
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Paralelamente a tudo o que foi referido, é imprescindível fomentar a participação pública, bem como 
envolver as populações locais nos processos de gestão da água e de ordenamento do território nas 
diferentes fases de elaboração e implementação dos instrumentos com intervenção nestas áreas. 
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RESUMO 
 

A água, para consumo privado ou público, por ser um bem escasso quer na quantidade quer na 
qualidade, está sujeita a um mecanismo de sucessivos mercados , desde a sua captação. 

Neste processo evolutivo podem intervir empresas ou serviços com diferentes funções e objectivos. 
As tarificações, como preço do produto final, abrangem todos os anteriores valores acrescentados. 

Estes preços da água devem obedecer a equilíbrios orçamentais e á possível conjugação de sociais.  
Uma relevância política e autárquica insere-se pois nestas vantagens colectivas, levando a justificadas 

distorções na perfeição dos mercados. 
A tendência para a constituição de monopólios “naturais” ou oligopólios, nomeadamente no mercado de 

oferta final, conduz a uma enorme predominância nas políticas de preços por parte directa ou indirecta das 
Câmaras Municipais. O Concelho de Évora surge como exemplo de gestão económica da água por uma 
Câmara de média dimensão no contexto nacional.   

Para serem conseguidos objectivos sociais e ambientais, as políticas neste sector deveriam ser 
equitativas, claras, e favoráveis á qualidade de vida da população.  

A legislação ainda não acompanha as alterações na prática dos tipos de poluição na fonte e dos novos 
aspectos ambientais. Estas externalidades provocam custos que deverão ser contabilizados internamente às 
empresas, privadas ou públicas. Contudo, a avaliação ou valorização dos recursos ambientais não é 
usualmente simples, mas os seus valores são muito importantes na aplicação prática. 

As nossas conclusões são essencialmente económicas e sociais, mas enquadram outros aspectos 
como o autárquico, o ambiental, e o jurídico.  
 

Palavra Chave: Água; Recurso Natural Renovável;  Mercados da Água;  Gestão Económica da Água;  
Gestão e Municípios 
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1.   ELEMENTOS GENÉRICOS SOBRE O CICLO HIDROLÓGICO  
 

Anualmente, no planeta Terra, a evaporação de água aproxima-se de 500.000 Km3, dos quais 
430.000 Km3      ( 68% ) partir dos Oceanos e 70.000 Km3  ( 14% ) dos lagos, barragens, cursos de água e 
plantas. 

À formação de nuvens segue-se a precipitação, essencialmente sob a forma de chuva ou neve, 
sobre os Oceanos ( cerca de 390.000 Km3 , 78% ) e sobre os Continentes ( cerca de 110.000 Km3 , 22%).  

Esta diferença de 40.000 Km3 ( 8% ) que surge, resulta da infiltração e da escorrência que reforça os 
cursos de água e os lençóis freáticos. O retorno ao mar ou a acumulação sob a terra encerra este ciclo 
hidrológico, cuja principal força motriz é, sublinhemos, a  energia solar .   

Atente-se que o uso ou a utilização da água, embora possam degradar a qualidade, não 
correspondem ao seu consumo final e irreversível, podendo ser, salvo raras excepções, reutilizável ao 
serviço do Homem. Os cursos de água onde são despejados resíduos de origem urbana, industrial ou 
agrícola beneficiam de meios de defesa, como a própria componente oxigénio, certos micro-organismos e 
a luz solar. (1) 

No entanto, para além desta capacidade assimilativa, em cada vez mais casos concretos a aptidão 
de auto-depuração tende a esgotar-se, ultrapassando frequentemente os limites biológicos e químicos de 
protecção. Por exemplo Badajoz lança por dia mais de 20 Toneladas de matérias orgânicas no rio 
Guadiana, sendo assim um captador de poluentes biodegradáveis como fosfatos e de nitratos que originam 
a eutrofização e, na sua fase acelerada, a distrofização. Das explorações agrícolas circundantes também 
provêm pesticidas, metais pesados, detergentes, fertilizantes, herbicidas e substâncias tóxicas como os 
cianetos e os cromatos, de alto risco para as algas e para as espécies piscícolas, constituindo 
micropoluentes que entram na cadeia alimentar, podendo originar mais problemas do que a própria 
poluição orgânica. A poluição é assim factor determinante da pioria de qualidade da água, depois 
aproveitável para consumo público. 

A jusante, após servir de fronteira, o rio entra em território nacional e podemos constatar as águas 
contaminadas e poluídas, as algas que se disseminam e se espalham, mesmo para além de Mértola. 

Com efeito, um problema que tem como elemento principal um recurso ambiental ou um recurso 
natural renovável e móvel como a água, abrangerá múltiplos aspectos científicos, nomeadamente a 
hidrologia, a economia, a engenharia, a ecologia, a sociologia, aspectos essencialmente políticos como o 
ordenamento do território e a política autárquica, enquadrados por diplomas jurídicos. 

O Plano Nacional da Água tem entre os seus objectivos a abordagem multidisciplinar, 
ambientalmente integrada e socialmente justa dos problemas da gestão da agua, a protecção, a 
conservação e valorização  dos recursos hídricos. 

Esta diferenciação, esta aparente heterogeneidade, resulta da normal necessidade de uma 
clarificação tipológica, útil na disciplinação e na sistematização da globalidade do problema. Constituem 
como que as arestas da base de uma pirâmide. Se supusermos que escalando os lados deste sólido ( 
aqueles múltiplos aspectos...) vamos deixando as diferenças menos relevantes ou acessórias que 
inicialmente consideráramos, ao aproximarmo-nos do vértice superior ganharemos uma perspectiva total ( 
potencialmente analítica ) do problema da oferta e da procura do produto final : a água.  

 
 

(1)Esta poluição pode assumir as seguintes formas : a)Orgânica e patogénica  b)Por matérias suspensas 
c)Metais pesados (arsénico, cobre, chumbo, mercúrio, manganésio, zinco)  d)Micropoluição orgânica (DDT) 
e)Por sais f)Por nitratos  g)Eutrofização  h)Acidificação  i)Petróleo  j)Térmica  k)Radioactiva Cf. CUNHA, L. 
V., (1993) pg.  176 

Pelo lado do poder executivo, esta multiplicidade exige redobrada atenção transversal no que 
concerne os órgãos de tutela. Sabemos que Ministérios implicados serão os que abarcam a economia, a 
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agricultura, as florestas, o ambiente e os recursos naturais, o ordenamento do território, a saúde e a justiça. 
Registe-se que,.a este diversificado leque, acresce logicamente a pasta das finanças e a actual 
necessidade de contenção orçamental. 

Não cabe no objectivo  deste texto indicar as políticas comunitárias sobre a gestão da água nem 
tampouco passarmos detalhadamente sobre as políticas e medidas governamentais.  No campo onde nos 
movemos  será mais específica a gestão económica dos recursos hídricos, indissociável da gestão do solo. 

A literatura refere amiudadas vezes a “ gestão integrada dos recursos hídricos “, e em (1989) a 
OCDE  por exemplo, debruçara-se já sobre políticas integradas de gestão da água. A este nível, 
salientemos a  1ª Conferência dos Estados Signatários da Convenção Global sobre o Clima (Berlim, 1985), 
a International Conference on Water and the Environment (Dublin 1992), a Conferência sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento do Rio (1992),a criação da Agência Europeia do Ambiente  (1994),  a 
confirmação do Tratado da União Europeia e a Conferência Internacional sobre Gestão da Água (1998).   

Outro dos objectivos do Plano Nacional da Agua é precisamente a integração numa perspectiva 
comunitária de recursos partilhados. 

Porém, afinal, o que deverá ser “integrado” ? 
Estamos certos que a globalidade do problema, ou a totalidade do problema, abrange os diversos 

aspectos atrás citados, e quiçá outros.  
Dado que não pretendemos embrenhar-nos em alguns daqueles, esforçar-nos-emos por, tomando 

como vector principal a parte económica e socio-política, interligá-lo, quando preciso, com outras áreas 
importantes. 

É evidente que as Câmaras Municipais têm um papel fundamental na gestão integrada dos diversos 
recursos naturais e ambientais do respectivo Concelho. Estas entidades intervirão directa ou 
indirectamente nos sucessivos mercados, cronologicamente desde a recolha ou captação da água até ao 
seu consumo final.  

Partes importantes são também logicamente as empresas possuidoras de concessões, que intervêm 
nesta sequência de fases. 

Há uma forte interacção entre os recursos hídricos e todos os outros, a que acarreta uma gestão 
enfrentando muitas variáveis correlacionadas. As políticas concelhias de recursos hídricos  deverão por 
outro lado estar aos níveis  intersectoriais e multisectoriais,  logicamente enquadradas ao serviço de 
estratégias locais, regionais, nacionais e, hoje, da União Europeia. 
  
2. GESTÃO  DA ÁGUA  
 
2.1.  Direitos de Propriedade 
 

Provindo de razões históricas e de hábitos há muito arreigados, existirão direitos de propriedade 
quer públicos quer privados que, sendo transferíveis, podem ser transaccionados, conduzindo a novas 
afectações. Assim sendo, observar-se-ia  uma maximização do valor económico obtido de um recurso raro, 
com um mínimo de burocracia. 

Admitiremos a existência de  uma afectação inicial da água, com direitos de propriedade adquiridos 
e registados, bem como um conjunto especificado de utilizadores habituais. Saliente-se porém que se 
observam livres e voluntárias transferências destes direitos. 

Os direitos sobre a água são definidos em termos de quantidade e de prioridade. Esta última tem em 
conta o tempo de uso, o tipo de uso e a localização. Baseados em regras de proporcionalidade, aqueles 
direitos serão definidos em termos da fracção do fluxo ou da corrente de água, da água disponível nos 
reservatórios,  lagos ou barragens e da quantidade de água que entra, ou sejam as horas de 
disponibilidade do influxo. 

Havendo diferentes proporções nos direitos já adquiridos, os seus detentores usarão a água nessas 
conformidades.  
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2.2.  Características do Mercado 
 

A água é um recurso natural renovável mas, como qualquer bem económico em Portugal (e não 
só...) , está transformado numa mercadoria e sujeito a sucessivos mecanismos de mercado. 

Realcemos particularidades do sector da água: 
         *   Possui especificidades químicas e físicas 
         *   Pode originar energia hídrica 
         *   Tem diferentes utilizações 
         *   Influi no clima 
         *   Influi no ambiente 

Admitimos que a oferta de água não excede claramente a procura, nem é nitidamente abundante. 
Se tal acontecesse, o custo de oportunidade seria muito baixo ou mesmo  nulo, e não surgiriam motivações 
para vender ou comprar. Sendo assim um bem escasso, a água poderá ser afectada a usos diferentes, de 
desigual importância. Estas utilizações pertencem aos consumidores que se encontrarão normalmente em 
concorrência e não em oligopsónio. 

Há  décadas o abastecimento urbano era feito através de chafarizes, e por exemplo em Lisboa , 
também pelos “aguadeiros”, figuras populares de então. A  água ou era gratuita, não sendo assim 
transaccionada num mercado, ou extremamente barata. 

Se aos excedentes económicos dos utilizadores forem deduzidos custos como os de transacção e 
de transporte, chegaremos aos benefícios líquidos que tenderão a aproximar-se gradualmente através do 
funcionamento do mercado. A longo prazo, os benefícios líquidos marginais dever-se-ão igualar para todos 
os utilizadores, todos os tipos de utilização e todas as localizações. Tal verifica-se porque o mercado 
fornece estímulos fortes para a reafectação dos direitos, sendo obtidos benefícios líquidos, individuais e 
sociais. As transações seriam assim justas porque esta reafectação é voluntária, com benefícios mútuos e 
vantagens reconhecidas para todas as partes. Há contudo diferentes metodologias de gestão económica 
da água com base no valor económico (veja p.ex. SANTOS,M.,SANTOS,M.,SANTANA,F., 2001). 

O mercado da água deverá ser equitativo e moderado no intuito de  permitir a negociação dos 
direitos de propriedade sobre a água. 

Para a competitividade do mercado funcionar e para se verificarem modificações, os custos de 
transação e de transporte não deverão ser elevados, já que tal emperraria aquele mecanismo.  

Nesta perspectiva teórica neoclássica um preço é um sinal que sumariza toda a informação 
disponível aos agentes e permite reacções apropriadas.  

A oferta e a procura devem satisfazer as necessidades sem esgotar ou degradar os recursos 
conhecidos, estimados ou previstos. O mercado da água aumentaria assim a eficácia da sua afectação em 
termos da quantidade relativamente aos diferentes usos. Por outra parte, os problemas concernentes à 
qualidade seriam reduzidos.  

Haverá eficiência no mercado quando o benefício marginal da água for igual ao custo marginal da 
oferta em todas as utilizações, sendo desta forma maximizado o bem-estar. Tal acontece mais na industria 
do que na agricultura, onde os preços vigentes, sujeitos à Política Agrícola Comum, encorajam muitas 
vezes a ineficiência. Registe-se porém que o volume de água com fins agrícolas proveniente da “rede” é 
extremamente diminuto na grande maioria dos Concelhos.  

Pelo contrário, haverá ineficiência quando a água é aproveitada em tipos de uso que não são os 
mais valorizáveis. 

Para além da eficiência, outro objectivo é a equidade entre indivíduos de sucessivas gerações, entre 
grupos sociais, entre regiões e mesmo entre países. Esta deverá ser horizontal – indivíduos em situações 
equiparáveis deverão ter tratamentos iguais – e vertical – indivíduos em situações não equiparáveis 
deverão ter tratamentos diferentes. 
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Poderá acontecer no entanto certo grau de substituibilidade entre a eficiência e a equidade, quando 
os preços de mercado não justificarem totalmente a procura  em quantidade e/ou em qualidade.  

Tal acontece quando um preço é fixado por exemplo pelos poderes públicos, não se reflectindo 
nesse preço o valor que os utilizadores ou consumidores atribuem á água. Nestes casos nem haveria 
escolhas correctas na sua afectação. 

A oferta é normalmente verificada em termos monopolistas e os preços surgem assim fixados para 
as diversas utilizações. Na procura, o consumidor não tem influência individual (pelo menos directa)  sobre 
aquele preço  podendo somente avaliar o benefício de uso da água. Ele confrontará o benefício marginal 
do uso da água com o custo marginal da água. Trata-se pois da uma aplicação simples da análise custo-
benefício. 

A água pode ter vários valores monetários, ou preços, dependendo do objectivo da utilização, da 
facilidade da sua adução e utilização, da qualidade, da utilidade para o consumidor, e da sua 
disponibilidade. 

Um dos métodos de avaliação dos recursos naturais, a avaliação contingencial, faz depender os 
preços da disposição a pagar que é função da estrutura, da conjuntura social e das preferências ou 
espectativas do adquiridor. Poderá por exemplo haver disposição mas não haver disponibilidade para 
comprar um dado volume de água.   
 
3.  COMENTÁRIOS Á PERSPECTIVA TEÓRICA DE  2.2. 
 

A noção de eficiência surge como uma regra a seguir sujeita a ditames quantitativos, e mais ou 
menos condicionada do ponto de vista político.  Uma gestão rigorosa evita os gastos considerados 
supérfluos, com o que de subjectivo tal comporte, exige responsabilidades, requer competência profissional 
independentemente das tonalidades políticas circunstanciais dos mandatários autárquicos.  

Numa intenção de favorecer os benefícios sociais a longo prazo a equipe de gestores terá que 
privilegiar o valor de existência da água ou seja a sua conservação independentemente dos usos actuais 
ou futuros. Deverá pois tomar decisões não meramente tecnocráticas. 

Nos princípios da avaliação de recursos são utilizados os conceitos de valores de uso, que se 
dividem em valores de opção e de legado, de não-uso e de existência. O valor de opção  da água, ou seja 
o seu valor para a população actual, deverá conjugar-se com o valor de legado, para gerações futuras. 

A comparação de valores de tempos diferentes do presente exige uma actualização desses valores, 
passados ou futuros. Tal resulta da multiplicação por um factor de actualização, o qual  inclui uma taxa de 
actualização ou de desconto, nem sempre fácil de conhecer ou de estimar. Os valores actualizados dos 
futuros benefícios sociais líquidos, deverão ser iguais em todos esses períodos, condição de maximização 
difícil quando muda a equipe gestora, o que poderá acontecer com o regime democrático que segue o 
poder autárquico. Nesta conformidade, certa eficiência  poderá acontecer a curto prazo (dois , três anos...) 
ou por período mais alongado e influenciará pela positiva ou pela negativa as vontades e as decisões dos 
eleitores. Para além de uma análise economicista há outros critérios com peso social que deverão ser 
considerados na preparação das resoluções. 

Quanto á formação e ao significado dos preços a que é vendida a água nos Concelhos sabemos que 
com a tarificação, os órgãos responsáveis perante a tutela pretendem por um lado cumprir os seus 
objectivos orçamentais e por outro influenciar as escolhas dos consumidores, valorizando o aspecto 
qualitativo. Aqueles não resultam simplesmente do encontro entre a oferta e a procura já que são 
efectivamente estabelecidos por interesses e por meios que ultrapassam largamente o funcionamento 
“puro” de um mercado. Trata-se de preços “políticos”, de conveniência. Em 5.2. apontaremos um exemplo 
concreto. 
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4. BREVES REFLECÇÕES SOBRE O AMBIENTE E O RECURSO 
NATURAL ÁGUA 
 

Externalidades negativas como a poluição e a contaminação vieram forçar os emissores a reduzi-las. 
As afectações ao bem-estar social gerou pressões, conduzidas através de órgãos autárquicos, 
organizações não governamentais, ou no limite por instituições internacionais, que provocaram a tomada 
de decisões, alicerçadas em regulamentações, de contenção ou redução dos efeitos poluidores. 

O funcionamento de um sistema macroeconómico deveria permitir o aproveitamento ao máximo de 
todas as suas possibilidades para que o ambiente corresponda melhor ás necessidades das populações. 
Pelo menos teoricamente, poder-se-ia  chegar a um estado de harmonia entre a natureza e os homens, e 
dos homens entre si, atenuando-se ou afastando-se as desigualdades sociais e económicas. 

Os factores produtivos trabalho e capital combinam-se em certas proporções e conjugam-se  no 
sentido de maximizar o lucro recorrendo, se necessário,  á automatização e  á repetição sistemática de 
movimentos, com uma aproximação clara e normalizada do “homem robot” tão bem representado por 
Charlot no filme “Tempos Modernos” . 

Uma internacionalização dos métodos científicos e das técnicas, com organismos nacionais e de 
outros estados-membros da União Europeia ou de países de língua portuguesa, responsabilizados por esta 
cooperação, levaria a medidas colectivas de protecção da natureza e da utilização racional dos recursos 
naturais como a água.  

A Procura  e a Oferta encontram-se pois em diferentes mecanismos de mercado. No entanto, 
acontece repetidas vezes que a concorrência desmedida, a competitividade sem cuidar dos meios e a 
corrida aos mercados como solução indubitável e única para questões de gestão económica , tem 
contribuído bastante para o aumento da poluição e da degradação, em termos gerais, do ambiente, tomada 
pelos poderes executivos geralmente como “aceitável” dado o funcionamento dito imperfeito dos mercados. 

A seguir á Grande Depressão, de 1928 a 1933, a Política Económica dos países europeus inspirou-
se  fortemente em John Maynard Keynes, assente numa intervenção do Estado como estimuladora da 
procura, com instrumentos da política fiscal – os impostos e o orçamento. 

As despesas públicas (investimento e consumo) no fornecimento da água operavam com os 
conhecidos efeitos multiplicadores repercutindo-se, como objectivavam, num aumento do Rendimento 
Nacional. Já nos anos setenta, a este contrato social sucederam as respostas conservadoras e liberais 
sustentadas em quatro vectores essenciais: a estabilidade dos preços, a desregulamentação dos 
mercados, a consolidação fiscal e a liberalização das transações comerciais. 

Será que, nos nossos dias, acelerar  o progresso científico e técnico com economia dos recursos 
naturais é utópico? 
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5. GESTÃO ECONÓMICA DA ÁGUA Á ESCALA MUNICIPAL 
 
5.1. Generalidades 
 

Este estudo sobre a gestão económica da água  debruça-se essencialmente, como já referimos, 
sobre os  níveis   local e urbano. 

Formando as bacias hidrográficas a unidade de gestão mais propícia, estas superfícies estão 
normalmente repartidas por Concelhos nos quais o poder autárquico através das Câmaras Municipais tem 
natural predominância. Poderemos observar a execução desta autoridade legal e operacional nas 
vertentes da captação, do tratamento, da distribuição e da tarificação. 

Haverá antes do mais que dispor de estruturas físicas, de obras efectuadas hoje usualmente sob 
orientação de engenheiros hidráulicos ou de recursos hídricos. 

A nível do funcionamento dos sistemas hidrológicos, colocam-se questões básicas ás Autarquias, 
nomeadamente: 
 
- Inundações causadas por estreitamento ou obstrução dos cursos normais de água, construção de 

estradas que alteram certas linhas de água, impermeabilização de espaços livres para a escorrência e 
para a infiltração de águas. 

- A diminuição do volume de águas próprias para o abastecimento devida á poluição de cursos de água, 
á inquinação de lençóis freáticos ao reduzido volume em reservatórios, etc. 

- A poluição causada por descargas de resíduos em efluentes, por depósitos nas suas margens ou 
leitos, por esgotos urbanos e outros. 

 
As pesquisas e análises levadas a cabo por Universidades e outras Instituições científicas 

normalmente imparciais e isentas tem reforçado a interdisciplinaridade e mesmo e mesmo a 
intercientificidade da gestão económica de recursos hídricos. 

De pendor crítico, pensamos no entanto que com o evoluir do nosso ensino superior nas últimas 
décadas, os licenciados têm cada vez menos uma visão geral dos processos, uma noção e um 
entendimento da planificação global, como seria possível e desejável. De  facto, considerando fecunda a 
junção de uma necessária especialização com uma cultura geral, haveria decerto menos tendência para 
que aquela especialização se transformasse numa parcialização das actividades de trabalho. 

A oferta de água acarreta:  
a) custos internos -  para além dos custos fixos, os investimentos e as despesas de funcionamento  
b) custos externos, ou externalidades normalmente positivas, para as populações. Estas externalidades 
poderão ser repercutidas nos preços ao utilizador.   
Nos planos com utilidade pública, nomeadamente aqueles em que os municípios participam,  poder-se-ão 
separar os seguintes tipos de custos: 
i) Custos de acesso 
ii) Custos do produto final: a água (quantidade, gastos em bombagens, produtos químicos etc.) 
iii) Custos de capacidade (captação, adução, depósito, tratamento e distribuição) 
iv) Custos comuns – não variam com a intensidade de utilização do sistema nem com o tipo de uso 
Relacionada com a soma destes custos, surge uma Tarificação por metro cúbico. 
A sequência de fases principais onde incidem estes custos pode ser: 
 
1 - Captação 
2 - Adução de água captada  
3 – Depósito de água captada  
4 – Tratamento de água  
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5 – Adução de água tratada 
6 – Depósito de água tratada 
7 – Distribuição 
 

E  haverá uma última fase de recebimentos : 
8 - Tarificação e cobrança 
 

As fases 2 e 5 poderão ter pouca importância em termos de custos, já que os locais de depósito ou 
armazenamento da água captada estarão eventualmente próximas do local de captação, o mesmo 
acontecendo com o depósito da água tratada e as estações de tratamento. 

As etapas de Adução, Depósito e Distribuição permitem efectuar economias de escala. Dado que os 
custos fixos são elevados, formam-se naturalmente monopólios, sejam de autoridades públicas, sejam de 
empresas privadas reguladas pelo sector público. Note-se que num apreciável número de Concelhos 
existem desde há muito contratos com empresas privadas que prestam diversos serviços integrados nas 
fases que designámos. Uma reestruturação desta “Indústria da Água” traria decerto o alargamento desta 
actividade empresarial. 

Nos  Municípios de Concelhos de pequena ou média dimensão a gestão económica da água não 
destaca normalmente em termos contabilísticos as fases 2,3,5 e 6, principalmente quando  são efectuadas 
em construções, com equipamento e com funcionários dos próprios serviços camarários. 

Consequentemente, as fases consideradas são apenas a captação, o tratamento, a distribuição e a 
tarificação.   

O recurso é assim afectado ao consumo, ou á produção de bens cujos preços excedem os custos. 
Por um lado a oferta de um bem escasso, efectuada pelos Municípios, a uma dada tarificação. Por outro, 
uma procura onde  estas entidades, quer  por si  só  quer  em  acordos   inter-municípais    deverão 

transmitir aos consumidores que existe uma relação forte entre os custos a que acima aludimos e os 
valores a que efectivamente a quantidade de água é tarificada. As diferenças dever-se-ão a políticas 
orientadoras do consumo no sentido da necessária afectação quer a nível individual (no caso de utilizações 
socialmente não aconselháveis ) quer a nível do bem-estar das populações ( benefícios comuns preferíveis 
a benefícios pessoais, se forem indissociáveis).   

Como órgãos públicos de gestão económica caber-lhes-á conjugar a perspectiva do utilizador, ou 
seja o seu bem-estar individual, com a perspectiva do interesse da população, ou seja o bem-estar social.  

Para a defesa e a incrementação do estabelecido nas suas constituições, existem em Portugal 
Sistemas Intermunicipais e Sistemas Multimunicipais.   
 
5.2. Exemplo Sumário de um Concelho de Média Dimensão; A Gestão Económica da Água pela 
Câmara Municipal de Évora 
 

As fases consideradas por este Município são apenas a Captação, o Tratamento e a Tarificação, não 
se encontrando separados os custos em cada fase. 

A Captação é realizada nas albufeiras da Graça do Divor e do Monte Novo, em poços e nascentes 
da Graça do Divor e em fontes alternativas. Como exemplo destas temos a nora no exterior da Porta da 
Avis, cuja água rega o Jardim Público das Portas de Avis. 

No Monte Novo existe uma Estação de Tratamento de Águas (ETA) em que o Tratamento se reparte 
em pré-oxidação,  floculação e coagulação, decantação e filtração.  

Vai, note-se, ser construída  uma nova ETA, inserida em Investimentos previstos no sector do 
abastecimento de água  no valor de 28 milhões de euros com uma capacidade de produção de 47.000 
m3/dia. A albufeira ficará então ligada ao Alqueva.  
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O circuito de água potável é o seguinte; Captação, Pré-ionização, Floculação-decantação, Filtração, 
Desinfecção e Armazenamento (ou Depósito). Nas albufeiras referidas a captação é superficial e a água é 
paga pela Câmara ao Ministério do Ambiente. A quantidade retirada baseia-se na confiança mútua entre as 
partes; a Câmara indica que se retirar am x metros cúbicos, o Ministério aceita e paga um preço por metro 
cúbico acordado previamente. 

Todos as construções e  equipamento necessários a esta fase foram adquiridos pela Câmara e o 
pessoal é constituído por funcionários camarários. 

A Captação e o Tratamento, cuja gestão é actualmente levada a cabo pela Câmara Municipal,  vão 
passar para uma Empresa Municipal, continuando a Câmara efectuar a distribuição. 

Quando para efectuar o Tratamento são necessários reagentes ou outros produtos há concursos 
públicos e os pagamentos também estão a cargo da Câmara. Poder-se-á pois afirmar que a gestão 
económica era total. 

Em Agosto de 2002 foi criada a empresa “ Águas Alentejo Central ”, tendo sido celebrados contratos 
de concessão aos vários Municípios. A empresa “Águas de Portugal” tem 51% do Capital Social, Évora, 
Borba, Redondo, Reguengos e Alandroal têm 44% e a EDIA tem 5%. Os 44% estão divididos segundo o 
consumo de água e o número de habitantes. Évora tem 26% desses 44%. Á “ Águas Alentejo Central “ 
cabe o fornecimento “em alta” ou seja a Captação, o Tratamento, a Adução e o Depósito. Á saída deste 
último passa-se para o sistema “em baixa” em que a Distribuição é da responsabilidade da Câmara. 

Só em Março de 2003 foi constituído o Sistema Intermunicipal do Alentejo Central. Os Municípios 
circundantes do Concelho de Évora funcionam porém, nesta altura, com  autonomia.  
O Concelho de Évora com uma população aproximada de 55.000 habitantes,  “possui 16 sistemas de 
abastecimento e distribuiu no ano 2000 um volume de 4700000 m3 de água, sendo 83% de origem 
superficial ( duas fontes ) e 17% de origem subterrânea ( 42 fontes ). Todas as zonas urbanas estão 
dotadas de redes de água e saneamento”. (cf. publicação da Câmara Municipal de Évora). 

Para se chegar aos valores de Tarificação, o executivo camarário elabora um estudo que propõe á 
Assembleia Municipal para homologação. A facturação é dividida em cinco escalões, por metros  cúbicos, 
penalizando quem mais gasta. 

Do habitual recibo constam o Consumo em m3, a Recolha e Tratamento de Águas Residuais e os 
Resíduos Sólidos (recolha de lixo, proporcional ao consumo de água). Para o lixo existem apenas dois 
escalões, sendo aliás recente este acréscimo dos resíduos sólidos. 
 
6.  CONCLUSÕES 
 

A constatação da diminuição sucessiva da biodiversidade, das alterações climatéricas a nível 
mundial, do efeito de estufa, da desflorestação, etc., são danos ou malefícios provocados por empresas 
privadas ou governamentais, e não pela sociedade. A água tem um papel primordial em todos estes 
aspectos. 

É por certo o aumento dos custos, dos condicionamentos, que se faz sentir naquelas entidades, 
embora de forma talvez suave, sem por em causa, pelo menos directamente, e maximização dos lucros.  

Há poucas décadas as questões ambientais eram encaradas pela maioria dos economistas de forma 
relativamente ténue e superficial. Ainda que não ignoradas eram vistas separadamente, pontualmente, 
muitos dos recursos naturais não eram bens económicos, estavam mesmo afastados dos mecanismos 
clássicos de mercado. 

A oferta da água era relativamente abundante e estava disponível e acessível nas urbes. O 
progresso tecnológico observado nas fases de Captação, Tratamento e Adução não pôde compensar o 
aumento da população e a água potável tornou-se um bem onde a escassez se verifica. Este recurso 
natural renovável, passou então a ser vendido como qualquer  mercadoria. 
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Desde as fontes até ao produto final há percursos técnicos, de gestão económica e socio-
económicos, além de outros menos relevantes como o jurídico.  

As Câmaras Municipais intervêm nos sucessivos mercados directamente relacionados com o 
fornecimento da água aos Concelhos. Deverá então haver uma responsabilização social, um custo social, 
que terá uma normal influência no orçamento e no seu equilíbrio. O objectivo de maximização do lucro, 
embora pertinente, não se deverá sobrepor aos interesses das populações. Cabe ás empresas privadas 
negociar com os municípios e os consequentes preços, em princípio consensuais, decerto poderão 
favorecer ambas as partes.  

Não é pois conveniente incluir os diferentes “actores” intervenientes nos mercados da água todos na 
mesma “cesta”, embora as entidades oficiais devam administrar os seus dinheiros de forma correcta. 

Simplesmente aos custos sociais deverão corresponder a prazo benefícios sociais, ainda que sob 
formas por vezes não monetárias. 

A causa e o proveito colectivos sobrepor-se-ão sempre aos individuais e privados. Tal não significa 
porém que as receitas das autarquias, oriundas principalmente dos munícipes, possam ser mal gastas ou 
desbaratadas. Os automatismos de mercado e a sua mecanização terão de ter em conta os factores 
humanos, nos quais se destacam as franjas desfavorecidas das populações, que raramente entram nas 
contabilidades das empresas privadas. 
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RESUMO 

A gestão dos recursos hídricos constitui cada vez mais um aspecto crucial, não só para a 
preservação de um recurso natural, mas sobretudo como garantia da continuidade da sobrevivência 
humana. A criação de novos instrumentos jurídicos como a Directiva Quadro da Água, a nível comunitário, 
e os Planos de Bacia Hidrográfica e o Plano Nacional da Água, em Portugal, são alguns dos exemplos 
mais notáveis da crescente consciencialização da necessidade do uso e gestão sustentável dos recursos 
hídricos. 

Em Portugal, a agricultura é o sector que mais água consome, tendo atingido em 1999 cerca de 
74,4% do total consumido no país (INAG, 2001). Grande parte das áreas serranas portuguesas depende 
ainda em larga escala das actividades agrícolas, pelo que a conservação da qualidade e disponibilidade 
dos recursos hídricos constitui um factor determinante para a manutenção destas actividades e, 
consequentemente, das próprias populações. Por outro lado, a maior parte destas actividades assenta na 
utilização de sistemas e técnicas tradicionais de gestão e conservação de água. 

Esta comunicação pretende contribuir para o conhecimento da utilidade destes sistemas, não só na 
conservação do recurso água, mas também na manutenção da própria paisagem e das tradições locais, 
localizando-se o caso de estudo na área serrana do Litoral Centro de Portugal, no concelho de Águeda. 
Esta área depende económica e socialmente das actividades agrícolas e florestais, sobretudo do tipo 
complementar e/ou de subsistência. As técnicas e sistemas tradicionais de gestão de água são ainda muito 
importantes, pelo que o seu conhecimento é imprescindível. A avaliação da importância destas técnicas e 
sistemas foi estabelecida com base na aplicação de inquéritos aos habitantes e, também, através da 
inventariação das técnicas e sistemas no terreno. 

Neste sentido, verifica-se que os sistemas tradicionais de gestão de água constituem-se como 
sistemas sustentáveis e imprescindíveis para a manutenção e conservação da paisagem, construída pelo 
Homem, e de quem depende a sua manutenção. 
Palavras-chave: Recursos hídricos, gestão sustentável, agricultura de subsistência, técnicas tradicionais, 
manutenção da paisagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

A gestão sustentável dos recursos naturais, em geral, e dos recursos hídricos, em particular, tem 
vindo a adquirir maior reconhecimento social e institucional com a constatação da sua escassez e da 
extrema necessidade da preservação e protecção destes recursos, assegurando a sobrevivência das 
gerações presentes e vindouras. O recurso água foram, desde sempre, um recurso imprescindível para a 
sobrevivência e sucesso humano, assegurando a manutenção das actividades económicas, principalmente 
a agricultura. Nas áreas rurais, onde a agricultura é, na maioria das vezes, o sector dominante, a gestão da 
água adquire especial importância e premência. As áreas rurais não abrangidas, e muitas vezes 
marginalizadas, pelos processos de industrialização e modernização foram penalizadas no acesso a 
serviços básicos, como por exemplo o abastecimento público de água que chegou mais tardiamente, 
existindo ainda áreas que carecem deste serviço. Assim, as técnicas tradicionais de captação, 
armazenamento e distribuição de água tiveram, desde sempre, um papel muito importante para as 
populações rurais. Outro problema bem patente nestas áreas é o progressivo abandono e desinteresse 
pelas actividades agrícolas. Esta situação tem-se reflectido no abandono e degradação do território rural e 
na perda de uma herança cultural secular. Os sistemas e técnicas tradicionais de gestão de água têm um 
papel fundamental não só na manutenção da agricultura complementar e de subsistência, actividades 
imprescindíveis na preservação do território e protecção da paisagem, mas também na preservação de um 
património cultural e tradicional e na aprendizagem para o melhoramento dos sistemas modernos de 
gestão e conservação de água.  
 
2. QUE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS? 

2.1 Enquadramento legal e institucional dos recursos hídricos 
O recurso água foi, durante muito tempo, encarado e gerido como um recurso abundante e ilimitado, 

não constando da lista de intervenção prioritária a nível político. Esta concepção traduziu-se num uso 
intensivo e desregrado dos recursos hídricos, tornando-se ainda mais visível pela irregularidade destes 
recursos em termos temporais e espaciais. Em termos temporais, basta considerar que em Portugal, os 
períodos de pluviosidade mais intensa não coincidem com a época de maiores necessidades hídricas para 
a agricultura (CORREIA, 1999). Se nestes termos a questão tem sido atenuada usando sistemas de 
captação e armazenamento de água, em termos espaciais a situação é muito mais complexa. Assim, a 
gestão e avaliação dos recursos hídricos tem assumido uma importância crucial, não só nos países com 
maiores carências de água, mas em todo o mundo (RAPOSO, 1989). 

A consciencialização e sensibilização para estes problemas colocaram a gestão dos recursos 
hídricos numa posição de maior destaque, não só ao nível da comunidade internacional, mas também ao 
nível europeu e nacional, sendo a criação e implementação de novos instrumentos jurídicos exemplificativa 
desta preocupação. A Directiva Quadro da Água (Directiva n.º2000/60/CE) representa um salto qualitativo 
em matéria de recursos hídricos, onde logo no princípio 1 é referido que “A água não é um produto 
comercial como outro qualquer, mas um património que deve ser protegido, defendido e tratado como tal”. 
Esta nova concepção afasta-se da visão tradicional do planeamento dos recursos hídricos, em que o 
essencial era «...identificar necessidades, identificar disponibilidades e construir infra-estruturas para 
satisfazer essas necessidades.» (CORREIA, 1999). 

O principal aspecto da remodelação de toda a legislação dos recursos hídricos é, então, o 
reconhecimento da água como património natural e cultural em constante mutação e, como tal, de 
essencial conservação, assegurando os princípios de equidade e de eficiência de acesso aos recursos.  

A figura 1 esquematiza os principais marcos na legislação portuguesa que regularam os princípios e 
objectivos da gestão da água. 
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Figura 1 Principais marcos na legislação dos recursos hídricos 
O direito da água começou por derivar essencialmente do direito tradicional, que correspondia à 

regulação dos usos da água e também ao aproveitamento do recurso para o consumo, aplicando o 
princípio da equidade. Só mais tarde os recursos hídricos são considerados um bem ambiental e como tal 
o direito de ambiente passa a constituir-se como importante na gestão da água, especialmente orientado 
para a protecção deste recurso, segundo os princípios de conservação da natureza e dos ecossistemas. 

A Lei da Água n.º 5787-41, de 10/05/1919, é um dos primeiros diplomas que surge em matéria de 
recursos hídricos, onde é definido o domínio público e privado das águas, bem como as restrições e as 
servidões do uso. Só muitas décadas mais tarde, é que desperta a preocupação com a vertente ambiental 
dos recursos hídricos e da interligação destes com o ordenamento do território, através da criação da Lei 
de Bases do Ambiente n.º 11/87, de 7 de Abril.  

Foi o Decreto-Lei 45/94, de 22 de Fevereiro, que representou uma viragem na gestão dos recursos 
hídricos em Portugal, por referir que uma correcta gestão destes recursos passa por uma adequada 
política de planeamento, integrando a perspectiva da qualidade e quantidade. Este decreto define a 
execução do Plano Nacional da Água e de 15 Planos de Bacia Hidrográfica, o conteúdo, o horizonte dos 
planos e as competências. O Plano Nacional da Água define uma política para a gestão dos recursos 
hídricos a nível nacional, focando a importância da sustentabilidade e racionalização do uso da água, a 
gestão integrada do domínio hídrico, a informação e participação da população e também a investigação 
nesta área. Este plano orienta a posição portuguesa no contexto europeu e internacional, estando em 
consonância com os princípios consagrados na Directiva Quadro da Água e na Convenção sobre 
Cooperação para a Protecção e Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-
Espanholas. Os Planos de Bacia Hidrográfica são instrumentos de gestão de água ao nível da bacia 
hidrográfica, tendo como preocupações as constantes no Plano Nacional da Água, mas constituindo-se 
também como planos operacionais com um conjunto de medidas de protecção e valorização dos recursos 
hídricos e também em matéria de infra-estruturas e serviços. 

Destacam-se outros instrumentos que reflectem uma preocupação acrescida com os recursos 
hídricos, nomeadamente o Plano Nacional da Política do Ambiente, referido na Lei de Bases do Ambiente 
como um dos instrumentos cruciais para a política do ambiente e onde é considerado que «A gestão dos 
recursos hídricos nos seus múltiplos aspectos de quantidade e qualidade constitui um dos sectores mais 
relevantes e mais complexos na formulação de uma política do ambiente.» (MARN, 1994). A Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, considerada como instrumento fundamental na 
prossecução da política integrada no domínio do ambiente e que é também referida na Lei de Bases do 
Ambiente, define como instrumentos cruciais na área dos recursos hídricos o Plano Nacional da Água e os 
Planos de Bacia Hidrográfica e defende o desenvolvimento de estratégias para a integração das diversas 
políticas e intervenção nos recursos hídricos ao nível da «...valorização, a protecção e gestão equilibrada 
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da água.» (MAOT, 2001). A nível europeu, foi a Directiva Quadro da Água que representou uma mudança 
na gestão da água, revendo e integrando toda a legislação comunitária relativa às águas.  

De facto, houve uma mudança institucional e legal na última década em matéria de recursos 
hídricos. A sensibilização para a protecção e conservação destes recursos originou novas estratégias, que 
ultrapassam largamente as preocupações tradicionais de infra-estruturação e que revelam a nova 
concepção do recurso água enquanto bem ambiental.  

 
2.2 A agricultura e os recursos hídricos 

A questão dos recursos hídricos é, sem dúvida, indissociável do sector agrícola, uma vez que é o 
que consome mais água e que mais problemas apresenta para a sua gestão, quer em termos da sua 
racionalização, quer em termos da preservação da qualidade. Em Portugal, em 1999, a agricultura 
consumia cerca de 74,4% do total consumido no país (INAG, 2001).  

O sector agrícola ocupa também uma posição importante em termos de uso do território, uma vez 
que pelos dados do Recenseamento Geral da Agricultura de 1999, 73% do território português é ocupado 
por explorações agrícolas e florestais, sendo a Beira Litoral a região com maior número de exploração 
(PANORAMA, 2001). Mas esta importância ultrapassa o simples uso do território, uma vez que as 
actividades agro-florestais têm também um contributo económico e social na vida da sociedade 
portuguesa. É, portanto, evidente o papel que as referidas actividades podem ter «...na criação de riqueza, 
na gestão e ordenamento do território, na preservação do ambiente e da paisagem, na manutenção do 
emprego e no contributo para a coesão social, papéis que têm importância diversificada nas várias 
regiões.» (PANORAMA, 2001).  

A importância em termos sociais tem, sobretudo, uma relação com a larga dependência que as 
famílias portuguesas têm da actividade agrícola. Segundo CORREIA (1999), uma em cada cinco famílias 
portuguesas mantém uma ligação a explorações agrícolas e, segundo o Recenseamento Geral da 
Agricultura, em 1999 os agregados familiares domésticos, ou seja, o conjunto de pessoas que fazem parte 
do agregado doméstico do produtor singular, quer trabalhem ou não na exploração, bem como outros 
membros da família que não fazem parte do agregado mas que participam regularmente nos trabalhos de 
exploração, representavam cerca de 11% da população total do Continente. 

É na Beira Litoral e no Entre Douro e Minho que se encontra grande parte da população agrícola 
familiar do Continente (cerca de 44%). A importância do trabalho a tempo parcial é notória em todas as 
regiões do Continente e a mão-de-obra familiar continua a ser a grande componente do trabalho agrícola 
das explorações, representando cerca de 91%na Beira Litoral. No entanto, mais de metade do trabalho 
agrícola familiar depende, principalmente, de rendimentos exteriores à exploração em que residem.  

Grande parte das explorações do Continente são de dimensão muito pequena, representando cerca 
de 74% do total. Assim, e dadas as dificuldades de mecanização e modernização desta actividade, a sua 
produtividade é condicionada, sendo este constrangimento atenuado pelo uso de mão-de-obra familiar. 

A agricultura portuguesa caracteriza-se pela sua diversidade e especificidade, sendo muito difícil e 
até impossível encontrar um padrão comum que a permita tipificar. O nosso país apresenta uma grande 
diversidade de características físicas e geomorfológicas que lhe confere uma enorme diversidade 
paisagística. “Norte e Sul, Litoral e Interior, terras altas e terras baixas, tais são os fios condutores do rico 
tecido das nossas regiões e paisagens…” (RIBEIRO, 1998). Aliada ao vasto património natural, está 
também a herança cultural construída ao longo de séculos pelo Homem e que ainda hoje se pode observar 
em muitas áreas rurais. Neste contexto, é de especial importância etsudar as diferentes paisagens 
agrícolas tradicionais que se constituem actualmente como elementos de grande potencial ao nível do 
património cultural.  

Apesar das suas reduzidas dimensões, Portugal, possui uma excelente posição geográfica, tanto em 
termos climáticos como biofísicos. Todas estas características geofísicas condicionam, por sua vez, os 
sistemas agrícolas praticados em cada território. Uma destas características fortemente diferenciadoras é a 
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localização e disponibilidade dos recursos hídricos para irrigar a terra, permitindo consequentemente um 
aumento da produção. É, sem dúvida, importante diferenciar que associado à diversidade do tipo de 
agricultura praticado em Portugal está também a diversidade de funções, o que não permite que toda a 
agricultura tenha objectivos de maior eficiência e eficácia e, como tal, maior produção de bens alimentares, 
gerando emprego e rendimento. Existe uma parte muito importante da agricultura praticada em Portugal 
que é marcadamente cultural e tradicional3 e que exige um tratamento específico, uma vez que tem como 
funções essenciais não só a gestão e o ordenamento do território, mas também a preservação do ambiente 
e da paisagem. Assim sendo, os agricultores são essenciais para a manutenção da paisagem, mantendo o 
equilíbrio do território, nomeadamente na prevenção da ocorrência de riscos naturais, tais como os 
desabamentos e deslizamentos, entre outros. 

É também importante referir o papel da Política Agrícola Comum (PAC), considerando o sector 
agrícola como uma das áreas mais preocupantes e com maior necessidade de intervenção e cujos 
objectivos correspondiam, sobretudo, ao aumento da produtividade através da mecanização da agricultura. 
Esta política, na sua origem, não incluía objectivos de natureza ambiental, justificando esta ausência pela 
concepção da agricultura como actividade natural e, portanto, não prejudicial ao ambiente, o que vem mais 
tarde a ser contrariado com o uso progressivo de pesticidas e fertilizantes e com a mecanização e 
intensificação da própria actividade. Nas áreas rurais, a PAC foi aplicada de forma indistinta, não 
atendendo às características específicas e locais de cada área, ou seja, para além de não existir uma 
preocupação de preservação do ambiente, não se atendeu às características territoriais e tradicionais que 
condicionam este sector. Não se podendo negar os efeitos positivos desta política, constatou-se que esta 
teve consequências negativas, principalmente nas áreas rurais. Foi evidente, em muitas destas áreas, a 
tendência crescente para o abandono das práticas sociais e dinâmicas culturais existentes e para o 
emprego de soluções que prejudicaram não só o ambiente como as próprias comunidades locais. As 
reformas sucessivas da PAC tiveram como principal motor a consciência de que um sector agrícola 
evoluído não é razão suficiente para fixar a população, nem para desencadear a melhoria da qualidade de 
vida dos habitantes.  

Apesar da actividade agrícola estar, desde sempre, associada às áreas rurais, tem vindo a perder 
importância quer em termos económicos, quer em termos sociais e culturais. Também na ocupação do 
território se constata o abandono progressivo desta actividade, sendo já frequente verificar-se na paisagem 
a existência de terrenos desaproveitados. Em termos económicos, esta actividade, outrora principal fonte 
de rendimento, é actualmente uma actividade a tempo parcial, com carácter complementar e/ ou de 
subsistência. As transformações ocorridas no sector agrícola, nomeadamente a alteração da sua natureza 
sócio-económica e cultural, associada às difíceis condições de vida patentes nestas áreas, desencadearam 
a tendência para o êxodo rural e para a procura de novas oportunidades de trabalho noutros sectores mais 
produtivos. 

As novas concepções de desenvolvimento rural atribuem um ‘papel residual’ à agricultura no futuro 
do espaço rural, salientando a existência de outras actividades, como o turismo e o recreio, mais eficazes 
na revitalização do Mundo Rural. No entanto, é facilmente constatável o peso desta actividade nas áreas 
rurais, não só porque ocupam grande parte do território mas pelo seu papel relevante em termos 
económicos e sociais (VALENTE e FIGUEIREDO, 2003). 

Certo é que a agricultura detém um papel determinante na sociedade portuguesa, pelo que não se 
poderá descurar a manutenção desta actividade e, muito menos, perante o reconhecimento social e 
institucional da sua importância na manutenção da paisagem. 

 
 

                                                 
3 Fala-se do tipo de agricultura, com muita representatividade em Portugal, praticado por pessoas mais idosas, mantendo o 
carácter tradicional na execução das tarefas e que representam a maioria das vezes a forte relação destas pessoas com a terra. 
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3. TÉCNICAS TRADICIONAIS DE GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA 
3.1 Técnicas e sistemas tradicionais em Portugal 
A estrutura e tipo de agricultura praticada em Portugal são, não só condicionadas pelo clima, como 

também por factores naturais e humanos que têm sido determinantes no desenvolvimento agrícola, 
nomeadamente na evolução das técnicas, dos processos e das culturas (SERRALHEIRO, 1997). 

Portugal é um país com um clima de características tipicamente mediterrâneas, distinguindo-se 
claramente dois períodos, um frio e pluvioso e outro quente e seco. Esta situação dá origem, em termos de 
disponibilidades hídricas, a um período de excesso de água e outro de graves carências. Nestes termos, a 
questão da gestão e avaliação dos recursos hídricos assume uma importância crucial, não só nos países 
com maiores carências de água, mas em todo o mundo (RAPOSO, 1989). 

A irregularidade temporal e espacial do clima, bem como as diferentes necessidades hídricas das 
culturas, levaram a que o Homem, desde os tempos mais remotos, se preocupasse com a utilização do 
recurso água, criando estruturas para o seu uso nas suas diversas actividades. Portugal possui uma 
diversidade histórico-cultural muito vasta, o que se reflecte também na existência de técnicas e sistemas 
de gestão e conservação de água. Aqui refere-se a sistemas que ainda hoje são utilizados, desde as fontes 
de captação até ao armazenamento e distribuição de água, tais como os poços, as represas, os açudes, as 
barragens, entre outros. 

O processo mais antigo e primitivo de captação de água para o regadio é o simples aproveitamento 
das nascentes naturais que se encontravam, por sua vez, localizadas nos pontos mais altos dos campos. 
Assim, a rega era feita por escorrimento através da força da gravidade e aproveitando o desnível existente 
nas parcelas a irrigar. 

«A poça no alto do barranco, ligada quase sempre a uma nascente ou a uma mina, e a série de 
levadas dispostas nas encostas quase sempre segundo as curvas de nível, parecem constituir o processo 
mais antigo usado já no Noroeste em tempos pré-romanos, onde a água de rega permaneceria, desde 
então, em regime de propriedade comunitária.» (RIBEIRO, 1998). Este é um dos sistemas mais antigos e 
que permitia captar a água de uma nascente, armazená-la até atingir um volume suficiente para a irrigação 
e, posteriormente, ligada a uma série de levadas que distribuem a água pelos campos.  

Um outro sistema - sistema de herdeiros de água – corresponde à utilização da água por vários 
indivíduos que, por herança de gerações anteriores, receberam uma percentagem do direito de 
propriedade da água. Este sistema permite que o grupo dos herdeiros se organize de modo a que cada um 
fique com a sua quota-parte da água, através do desvio para os seus campos e/ou tanques de 
armazenamento.  

Todos estes sistemas tradicionais demonstram a importância dada ao recurso água, ainda mais 
dada a complexidade dos sistemas de divisão de água. Muitas vezes este recurso e a sua distribuição 
desencadearam, ao longo da história, constrangimentos e conflitos relativamente ao direito de propriedade 
deste recurso. Actualmente o recurso água continua a ser alvo de preocupação das populações, não se 
mantendo só operacionais muitas das técnicas e sistemas tradicionais, mas também desenvolvendo-se 
outros sistemas mais modernos para a captação de água, como por exemplo os furos e as mini-hídricas, 
entre outros 

 
3.2 A importância das técnicas tradicionais para a agricultura 
A rega é uma prática cultural estreitamente associada à nossa história e utilizada no nosso território 

há muitos séculos. De Norte a Sul do país ela esteve associada a importantes transformações da nossa 
agricultura e marcou profundamente a diferenciação de identidade sócio-cultural. O nascimento da rega 
deverá ter acontecido pouco tempo depois do início da agricultura, na sua forma mais simples, ou seja, 
junto aos cursos de água desviando água para os campos, colmatando a falta de chuva e reforçado pela 
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observação dos efeitos positivos da ocorrência de cheias nas zonas de precipitação menos abundante 
(RAPOSO, 1994). 

A agricultura e a rega são, portanto, indissociáveis, pelo que desde sempre a evolução da rega se 
traduziu na evolução da agricultura. A introdução de novas culturas agrícolas em Portugal aumentou, por 
vezes, as necessidades hídricas, levando o Homem a criar novos sistemas com o intuito de satisfazer 
essas necessidades. A ‘água de lima’ (Figura 2) é um dos exemplos mais notáveis da adaptação dos 
sistemas de gestão de água à agricultura, dado que, utilizando a força da gravidade, este sistema permite 
regar as pastagens no Verão e proteger as plantas das geadas no Inverno (CALDAS, 1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 ‘Água de Lima’ em 2002 na Serra do Caramulo (Portugal) 

Em Portugal, a agricultura e as técnicas associadas são caracterizadas pela sua rusticidade, o que 
não tem permitido competir com a agricultura europeia. Esta situação tem contribuído para o fenómeno do 
êxodo rural, principalmente nas áreas serranas, que além de originar algumas transformações na estrutura 
sócio-económica e etária da população, tem tido grandes repercussões negativas no binómio agricultura-
floresta.  

Este abandono tem tido consequências nas áreas florestais que, ao serem abandonadas, vêem o 
seu crescimento totalmente desordenado e que, conjuntamente com a acumulação de combustíveis finos, 
favorecem a proliferação de fogos florestais. Mas o êxodo rural tem tido, sobretudo, consequências muito 
nefastas na agricultura tradicional. Os socalcos, as técnicas e as culturas exigem uma manutenção e 
vigilância contínua, no entanto, tem sido abandonados pelo Homem. Este abandono permite que a 
natureza reponha tudo à origem, ou seja destruindo os terraços e restituindo a estrutura inicial das 
encostas. Os principais sinais deste abandono são os muros que começam por ceder, originando 
desmoronamentos, sendo ainda mais catastróficos nos locais onde existem nascentes que, não sendo 
distribuída pelas várias leiras, leva a que a água acabe sempre por escoar no mesmo local, provocando 
mais facilmente estes desmoronamentos (LOURENÇO, 1996). É, muitas vezes, a existência de recursos 
hídricos e de sistemas e técnicas tradicionais que possibilita a manutenção e continuidade dos sistemas 
agrícolas rurais, uma vez que a escassez de meios humanos e financeiros e as condições geomorfológicas 
não permitem a modernização destes sistemas. 

 
4. O CASO ESPECÍFICO DA SERRA DO CARAMULO 
4.1 Caracterização sócio-económica da área de estudo 

A área de estudo corresponde à freguesia da Castanheira do Vouga, pertencente ao concelho de 
Águeda, distrito de Aveiro, e está integrada na Serra do Caramulo (Figura 3). Esta freguesia representa 
cerca de 8,9% do território do concelho de Águeda, mas apenas 1,4% da população residente, com apenas 
708 habitantes. 
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Fonte: Adaptado de Atlas do Ambiente 
Figura 3 Localização da área de estudo 

A área de estudo contempla duas realidades substancialmente diferentes, contrapondo uma zona 
mais povoada, localizada nas zonas de menor altitude, a uma zona mais serrana e, portanto, menos 
povoada. Embora próxima da cidade de Águeda, existem lugares pertencentes à freguesia de Castanheira 
onde habitam duas a três famílias. Desde 1960 a 2001, a população residente decresceu cerca de 18%, no 
entanto esta tendência inverteu-se de 1991 a 2001 onde se registou um aumento de cerca de 10%. Este 
acréscimo de população poderá estar relacionado com a melhoria das acessibilidades e a diminuição das 
distâncias entre a freguesia e a sede do concelho. No entanto, o aumento de população tem vindo a 
distribuir-se de forma díspar, ou seja, enquanto os lugares mais povoados têm sofrido um aumento 
populacional, os mais despovoados têm vindo a perder continuamente habitantes, temendo-se o abandono 
total. 

A maioria da população desta freguesia mantém uma relação com as actividades agro-silvo-pastoris, 
seja como principal actividade, seja como actividade de subsistência ou complementar. A tendência que se 
tem verificado é, sem dúvida, a procura de outras actividades económicas como principais fontes de 
rendimento para o agregado familiar, sendo evidente o parcial abandono dos terrenos agrícolas que, como 
é frequentemente dito pelos habitantes, não dá lucro. No entanto, a área de estudo ainda possui uma larga 
faixa da população cujo rendimento económico provém principalmente, ou até exclusivamente, da 
actividade agrícola. 

Assim, ainda é possível observar uma paisagem tipicamente rural com os campos cultivados, 
embora se tenha assistido também à florestação de parte dos terrenos, outrora agrícolas, com o eucalipto. 
Grande parte da agricultura é mantida a tempo parcial, dependendo sobretudo do trabalho familiar e, 
principalmente, mantida pelos agricultores reformados. No que respeita ao número de explorações e à 
Superfície Agrícola Útil, de 1989 para 1999 verificou-se um decréscimo de cerca de 21% relativamente ao 
número de explorações e de 23% no que respeita à SAU (Quadro 1).  
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Quadro 1 Superfície Agrícola Útil em 1989 e 1999 
1989 1989 Variação 89/99 

Unidade Geográfica SAU Nº expl. total SAU Nº expl. total SAU Nº expl. 
total 

Castanheira do Vouga 20506 143 15802 113 -22,9 -21,0 
Águeda 420178 3630 291765 2287 -30,6 -37,0 

Baixo Vouga 4049154 26444 3070361 15467 -24,2 -41,5 
Centro 66540487 185693 58875571 128119 -11,5 -31,0 

Continente 387957858 550879 373614015 382163 -3,7 -30,6 
Fonte: RGA, dados comparativos 89/99 (INE) 

Em relação à rega, à semelhança do que aconteceu ao sector agrícola, também as culturas regadas 
tiveram um decréscimo no seu cultivo. Assim sendo, a superfície irrigável decresceu cerca de 22% de 1989 
para 1999, sendo aproximadamente de 7618 ha. 

A área de estudo é marcada pelas actividades agrícolas, seja na ocupação do território, seja na 
própria vivência das pessoas. A agricultura praticada é do tipo tradicional, sem objectivos de rendimento 
económico, mas que é imprescindível para a salvaguarda da paisagem rural da Serra do Caramulo. 

 
4.2 Caracterização das técnicas existentes e do tipo de agricultura 

Para a análise do caso de estudo foi feita uma recolha intensiva das técnicas e sistemas de 
captação, armazenamento e distribuição de água existentes na freguesia da Castanheira do Vouga, a partir 
da qual foi criada uma base de dados, onde se sistematizou toda a informação referente a estas técnicas. 
Foram realizados 34 inquéritos (ou seja, inquirida 5% da população residente), através dos quais se 
avaliou o estado de conservação e a utilização das técnicas e sistemas de gestão de água, bem como o 
grau de dependência das populações em relação a estes sistemas, particularmente para as actividades 
agro-silvo-pastoris, com especial relevância para a agricultura. O inquérito é constituído por duas partes, 
uma primeira onde se questiona o tipo de técnicas existentes, o grau de conservação e a utilização actual 
da técnica e uma segunda parte onde se faz uma avaliação da necessidade destes sistemas e se 
perspectivava o futuro destas áreas. 

A amostra considerou as diferentes quotas por lugares, atendendo às carcterísticas objectivas da 
população residente, abrangendo sobretudo residentes que mantêm actividades agro-silvo-pastoris a 
tempo inteiro ou a tempo parcial. Dos inquiridos, cerca de 82,4% pratica actualmente actividades agro-
silvo-pastoris e 14,7% praticava, mas já abandonou estas actividades. Dos que ainda exercem, cerca de 
94% pratica agricultura, 71% mantém a criação de gado e 62% tem actividade florestal, sendo de referir 
que cerca de metade dos inquiridos ainda mantém estas três actividades. As actividades agro-silvo-
pastoris são exercidas por cerca de 53,1% a tempo inteiro, o que é explicado pelo facto de grande parte 
destes inquiridos estarem reformados e de terem tido sempre como profissão a agricultura. No entanto, 
cerca de 40,6% mantém estas actividades com um carácter de subsistência e sem qualquer interesse 
comercial, continuando o cultivo das terras, a maior parte delas deixada em herança pelos seus 
antepassados. Em relação ao peso no rendimento do agregado familiar, esta actividade ainda tem alguma 
importância, particularmente para os que já estão reformados, sendo que muitos destes consideram as 
actividades referidas como única fonte de rendimento (40,6% dos inquiridos). Apesar do referido 
anteriormente, a maior parte dos inquiridos considera que esta actividade ou não contribui para o 
rendimento familiar (34,4%), ou apenas representa um complemento para o rendimento do agregado 
(25%).  

Em relação à organização das parcelas (Figura 4), grande parte dos terrenos corresponde a 
parcelas pequenas dispersas, o que dificulta ainda mais a mecanização das actividades agrícolas. 
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Figura 4 Tipo de parcelas agrícolas 

Existe um consenso por parte dos inquiridos que estas actividades, com especial relevância para a 
agricultura, estão a ser abandonadas. Em relação às razões para este abandono são apresentadas 
sobretudo a má rentabilidade da actividade agrícola (35,7%), a idade avançada dos agricultores e o 
desinteresse dos jovens (21,4%), o êxodo rural (14,3%) e a existência de empregos mais rentáveis 
(11,9%). Relativamente às consequências, cerca de 38,9% dos inquiridos referem que mais tarde ou mais 
cedo o sector primário irá desaparecer, no entanto há cerca de 22,2% que acham que as consequências 
são positivas, ou seja a mudança para uma vida melhor. 

Em relação à origem da água utilizada para estas actividades, verificou-se, a partir do questionário, 
que metade do inquiridos usa águas superficiais para as actividades agro-silvo-pastoris, enquanto que 
outra metade usa águas subterrâneas. Uma descrição mais pormenorizada dos resultados poderá ser 
observada na figura 5.  
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Figura 5 Origem das águas utilizadas nas actividades agro-silvo-pastoris 

No caso das águas superficiais, a captação da água é feita das nascentes naturais, ou através do 
desvio da água dos rios. Na área de estudo ainda subsistem alguns exemplos do sistema de herdeiros de 
água, onde existem vários proprietários da mesma nascente e que utilizam sistemas de divisão da água. 
Existem também muitos açudes que desviavam a água dos rios e ribeiros, quer para as actividades 
agrícolas, quer para os moinhos que existiam ao longo dos rios e dos ribeiros. As represas que 
acumulavam a água das nascentes, até atingir um volume suficiente para regar os campos, são também 
frequentes na área de estudo, mas grande parte encontra-se já num estado de abandono e degradação 
avançado. Em termos de armazenamento, destaca-se a existência de tanques, quase todos de 
proprietários individuais, que armazenam a água para rega. A distribuição é feita na sua maioria por 
canalizações, introduzidas mais recentemente, e que vieram substituir as antigas levadas. Na área de 
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estudo ainda existem algumas levadas em utilização mas, pelos questionários efectuados, a tendência é 
para o seu abandono.  

Quer pelos inquéritos efectuados, quer pelo levantamento feito no terreno foi evidente a riqueza da 
freguesia de Castanheira do Vouga em sistemas e técnicas tradicionais de gestão de água. No entanto, 
tem-se vindo a verificar um abandono deste sistemas, com a consequente degradação da paisagem e o 
abandono do tipo de agricultura comum nestas áreas – agricultura de subsistência e/ou complementar. 
Não é raro ver os açudes destruídos no rio, as pedras dos mesmos já soltas, ver as levadas que 
transportavam a água e, ao mesmo tempo, serviam de caminhos aos vários terrenos e à represa, 
completamente destruídas. Também como já foi referido, assistiu-se nesta área a uma intensa florestação 
de campos agrícolas com o eucalipto, situação que actualmente não é legalmente permitida. 

Quando questionadas as principais diferenças entre os sistemas de gestão de água tradicionais e 
modernos, as mais mencionadas são que a utilização dos sistemas tradicionais é muito mais difícil e exige 
maior esforço físico. Quando se trata dos custos associados à manutenção destes sistemas foi inferido que 
a população local não considera esses custos muito significativos. Relativamente às causas para o 
abandono destes sistemas, são apresentadas como principais o facto de representarem uma perda de 
tempo e esforço e o facto de não existirem actividades que justifiquem a utilização destas sistemas e 
existirem outros sistemas mais rentáveis e eficazes. 

Uma das questões essenciais nesta análise colocada aos inquiridos foi a pertinência da recuperação 
dos sistemas tradicionais. Relativamente à esta questão, 60% dos inquiridos acham que vale a pena 
recuperar, quer seja para manter a tradição e a herança cultural que estes representam, quer seja pelo 
menos para manter alguns sistemas, como os poços e as fontes (Quadro 2). 
 

Quadro 2 – Recuperação dos Sistemas Tradicionais 

 
Acha que vale a pena 

recuperar? 
Porquê? Sim Não Total 

Porque se não fosse o rio não tínhamos água 1 --- 1 
Para que os mais novos saibam como é que era antigamente 2 --- 2 
Manter a tradição/ identidade 6 --- 6 
No futuro ainda poderão ser necessárias 2 --- 2 
Há outros meios mais modernos 1 2 3 
Já não há pessoas e está tudo abandonado --- 7 7 
Pelo menos alguns sistemas como fontes e tanques 3 --- 3 
Está tudo infestado de eucaliptos e acácias --- 1 1 
Porque é mais barato 1 --- 1 
Não há água --- 1 1 
Não sabe/Não responde 2 1 3 
TOTAL 18 12 30 

Certo é que, pelos inquéritos e recolha efectuada, se verificou que quase todos os habitantes têm 
poços ou usam água das nascentes ou das fontes, sendo perceptível até o orgulho que sentem no recurso 
água e na procura que este recurso tem por pessoas de fora da área (sobretudo para consumo). Para 59% 
dos inquiridos, verifica-se uma redução do recurso água, a qual tem decorrido sobretudo da plantação 
crescente de eucaliptos. 

Finalmente e relativamente ao futuro da área, este é perspectivado por 56% inquiridos como área 
que mais tarde ou mais cedo irá ser abandonada. Existem, no entanto, 18% de inquiridos que consideram 
que estas áreas permitem uma vida mais saudável. 

Em relação à utilização dos sistemas e técnicas tradicionais de gestão de água, verificou-se que 
estes ainda são usados em larga escala, contudo é visível o progressivo abandono das actividades 
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agrícolas e consequentemente o abandono das técnicas e sistemas tradicionais. Tem-se assistido a 
alguma modernização dos sistemas tradicionais, mas de reduzido investimento, uma vez que o tipo de 
agricultura praticado não justifica, na maioria das vezes, tal montante. Perante esta situação, é 
relativamente fácil inferir a dependência das populações locais face a estes sistemas e técnicas. Mais 
ainda, crê-se que a não manutenção das técnicas tradicionais levará a um abandono efectivo da actividade 
agrícola e consequente degradação da própria paisagem. Um outro aspecto detectado na área é que 
muitos dos sistemas tradicionais são de facto importantes enquanto elementos do património cultural (veja-
se o caso dos aparelhos de elevar água, os quais já quase não existem) e que não devidamente protegidos 
poderão desaparecer, perdendo-se parte da identidade local.  
 
5. CONTRIBUTO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL PARA A MANUTENÇÃO DA PAISAGEM E 
PARA O MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE ÁGUA 

A actividade agrícola complementar e de subsistência é essencial na preservação e protecção da 
paisagem. Os sistemas tradicionais de gestão de água estão na base deste tipo de agricultura, uma vez 
que as condições geomorfológicas do território e os escassos recursos financeiros para este sector, não 
permitiram a modernização dos referidos sistemas. Estes representam uma importante parte da herança 
cultural portuguesa, enquanto elementos tradicionais e também como instrumentos para manter a 
qualidade paisagística típica das áreas rurais. No intuito de comprovar o que foi referido, basta pensar-se 
na destruição das culturas em socalcos, nos terrenos irrigados com ‘água de lima’, nas levadas, entre 
outros. Muitas destas paisagens são actualmente procuradas também como locais de lazer e turismo. 
Contudo, não é suficiente manter-se as paisagens agrícolas sem uma efectiva contrapartida para os 
agricultores, entendidos aqui como principais protectores da paisagem. 

Além da importância de manter alguns destes sistemas, quer para a actividade agrícola, quer para a 
preservação do património cultural, o conhecimento tradicional revela-se útil também para o melhoramento 
dos sistemas modernos de gestão de água. 

Tendo subjacente o recurso água enquanto bem ambiental, é essencial que o sector agrícola seja 
planeado e gerido de forma a garantir o uso sustentável deste recurso. Regra geral, é no regadio que se 
poderá ter uma maior intervenção, quer seja através da beneficiação de regadios tradicionais que 
satisfaçam as necessidades hídricas e, simultaneamente, preservem a herança cultural; quer seja através 
do aumento da área irrigada, no sentido de uma agricultura mais competitiva à escala europeia; quer seja 
pela via da modernização dos sistemas de gestão de água, aliando a preservação à competitividade.  

É de extrema importância atentar na diversidade paisagística e cultural e diferenciar o potencial 
específico de cada área, verificando onde, de facto, os sistemas tradicionais de gestão de água, 
associados aos sistemas agrícolas, têm uma função crucial na manutenção da paisagem. 

Em termos legais, um dos principais estrangulamentos da nossa legislação é a pouca clareza quanto 
ao direito de propriedade do recurso água, o que se tem traduzido em alguns conflitos e constrangimentos 
entre os proprietários e/ ou utilizadores e/ ou gestores. É premente o esclarecimento legal relativamente a 
este direito, definindo mecanismos de equidade entre utilizadores. 

Importa, ainda, referir a necessidade de sensibilização e formação da população, em geral, e dos 
agricultores, em particular, para a protecção e utilização dos sistemas tradicionais de gestão de água, uma 
vez que são parte da herança cultural portuguesa e representam-se como fundamentais para a 
manutenção da agricultura complementar e de subsistência, mas também para a promoção de novas 
actividades importantes no desenvolvimento das áreas rurais, como o turismo e o recreio. 

O debate público acerca do papel dos sistemas tradicionais agrícolas e da importância destes no 
desenvolvimento do país tem vindo a ganhar importância, mas considera-se ainda insuficiente. Corre-se 
mesmo o risco de ter de se viver sem este tipo de agricultura, e provavelmente sem pessoas nas áreas 
rurais, se não forem atempadamente tomadas as medidas adequadas à preservação e manutenção dos 
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sistemas tradicionais. Como referiu um dos inquiridos da área de estudo, esta situação poderá ser mesmo 
“…a ruína do país, país nenhum é rico sem agricultura” na sua diversidade e especificidade. 
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RESUMO 
O rio Degebe é um dos principais afluentes da margem direita do rio Guadiana, na parte portuguesa da sua 
bacia hidrográfica. A confluência com o rio Guadiana localiza-se a montante da barragem de Alqueva, 
fazendo do rio Degebe um dos principais afluentes à albufeira de Alqueva. Tendo em consideração os 
problemas de qualidade da água que se verificam nas principais albufeiras localizadas na região do 
Alentejo, a identificação das fontes de poluição que contribuem para o estado de qualidade da água na 
albufeira de Alqueva passa necessariamente pela quantificação das cargas com origem difusa, produzidas 
na bacia drenante da albufeira. 
O estudo apresentado tem como objectivo a avaliação das cargas difusas na bacia hidrográfica do rio 
Degebe, tendo para esse efeito sido utilizadas funções de carga unitária associadas a cada classe de uso 
do solo. A bacia hidrográfica do rio Degebe foi dividida em sub-bacias, correspondentes às albufeiras de 
Monte Novo, Vigia e Esporão, às estações hidrométricas da Vendinha e Amieira e à confluência do rio 
Degebe com o rio Guadiana. 
De acordo com os resultados parciais obtidos para as albufeiras de Monte Novo e da Vigia, a utilização de 
funções de carga e de coeficientes de exportação verificou-se ser um método eficaz na obtenção de 
estimativas de cargas de fósforo total, na ausência de informação mais detalhada sobre as contribuições 
com origem difusa. Os coeficientes utilizados nos cálculos foram no entanto obtidos em estudos que se 
reportam a outros países, não tendo sido possível incluir informação que traduza a realidade das práticas 
agrícolas em Portugal. 
 
Palavras-Chave: Poluição difusa, albufeiras, qualidade da água. 
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1. INTRODUÇÃO 
O excesso de nutrientes é uma importante causa da eutrofização de massas de água superficiais na 
Europa, sendo o controle de origens difusas mais complicado do que de origens pontuais  uma vez que as 
emissões difusas são determinadas, não só pela quantidade e distribuição das fontes, mas também pelas 
condicões que afectam o transporte de azoto e fósforo do solo para as massas de água (WIT e 
BEHRENDT, 1999). 
O conhecimento e controlo da poluição difusa tem assumido crescente importância na preservação da 
qualidade dos recursos hídricos superficiais, sendo em alguns países considerada como o principal factor 
impeditivo do alcance de níveis ambientalmente adequados de qualidade da água (LOURENÇO, 2002). A 
extensa literatura publicada nas últimas décadas sobre o papel do fósforo como factor controlador da 
eutrofização em sistemas aquáticos, demonstra o reconhecimento da sua importância na gestão dos 
recursos hídricos (Reddy e Flaig, 1995).  
O problema da poluição difusa em Portugal tem vindo a ser reconhecido como um factor determinante na 
qualidade das massas de água superficiais, apresentando o seu estudo ainda um desenvolvimento de 
certo modo incipiente (LOURENÇO, 2002), apesar de alguns esforços que se têm vindo a verificar por 
parte de alguns autores (CASTRO, 1986, HEITOR, 2000, SANTOS, 2000, RIBEIRO, 2002, RODRIGUES et 
al, 2002, LOURENÇO, 2002) bem como aos trabalhos desenvolvidos no âmbito dos Planos de Bacia 
Hidrográfica e do Plano Nacional da Água (MAOT/INAG, 2001). Os resultados obtidos nesses estudos são 
no entanto de dificil avaliação, dada a pouca disponibilidade de dados de campo que permitam validar os 
resultados obtidos. Devido a este facto, a utilização de métodos complexos para quantificação de cargas 
com origem difusa afluentes às massas de água não permitem necessariamente obter resultados mais 
fiáveis do que a utilização de abordagens mais simples (RODRIGUES et al, 2002). 
Na região do Alentejo verificam-se significativos problemas de qualidade da água, devidos em grande parte 
à afluência de nutrientes com origem na actividade agrícola, cujas práticas associadas às características 
do solo e ao regime hidrológico torrencial, tendem a favorecer o arrastamento de nutrientes para as 
massas de água superficiais. Refira-se que, de acordo com o Anuário de Recursos Hídricos do Alentejo 
2001/2002, realizado pela Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território da região do 
Alentejo (2003), 14 albufeiras das 21 avaliadas são classificadas como eutróficas. 
No estudo agora apresentado procedeu-se à estimativa das cargas com origem agrícola afluentes às 
massas de água superficiais na bacia hidrográfica do rio Degebe, através da implementação de métodos 
simplificados, baseados no escoamento superficial e no uso do solo que se verifica na bacia hidrográfica. O 
rio Degebe é um dos principais afluentes à albufeira de Alqueva, localizando-se a principal tomada de água 
deste empreendimento no ramo da albufeira correspondente 
ao rio Degebe (Figura 1). 
Para a aferição das estimativas realizadas foram 
seleccionadas as albufeiras de Monte Novo, Vigia e Esporão 
e as secções de controlo correspondentes às estações de 
monitorização de qualidade da água da Vendinha e da 
Amieira, esta última desactivada pelo facto de se encontrar 
actualmente submersa na albufeira de Alqueva. A 
metodologia utilizada permitiu a estimativa de cargas e 
concentrações médias anuais de azoto total (N) e fósforo 
total (P) em cada secção considerada, tendo os resultados 
sido comparados com dados de campo disponíveis para 
essas mesmas secções. Dos resultados obtidos saliente-se 
a boa aproximação das estimativas de P aos dados de 
campo disponíveis. Já no caso do N, a pouca disponibilidade 
de dados de campo, impediu uma avaliação consistente dos resultados obtidos no estudo apresentado, 

 
Figura 1  Localização da bacia 

hidrográfica do rio Degebe. 
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sendo no entanto de admitir alguma sobreavaliação das cargas de N com origem agrícola. Em termos 
globais, considera-se que a implementação da metodologia utilizada no estudo apresentado, se encarada 
numa prespectiva de planeamento, pode fornecer informação relevante para a identificação de áreas nas 
quais se considera mais premente a implementação de estudos mais aprofundados, tendo em vista a 
eventual definição de práticas agrícolas mais adequadas do ponto de vista de uma adequada gestão dos 
recursos hídricos. 

2. METODOLOGIAS 
A poluição difusa é de dificil quantificação na medida em que depende da interacção de diversos factores 
tais como a intensidade e duração da precipitação, tipo de solo, uso do solo, práticas agrícolas e fisiografia 
do terreno. Um largo espectro de técnicas de simulação pode ser utilizado na quantificação das 
contribuições difusas para as águas superficiais, desde simples funções de carga até modelos de 
simulação mais complexos (DONIGIAN e HUBER, 1991). De acordo com Sutherland e Novotny (vide 
NOVOTNY, 1994), os modelos de simulação podem-se divididir em cinco níveis: I) procedimentos 
estatísticos simples e cargas unitárias sem interacção com processos físicos e químicos; II) procedimentos 
simplificados com alguma interacção com processos físico-químicos; III) modelos determinísticos 
simplificados, contínuos ou orientados para eventos; IV) modelos sofisticados de eventos e VI) modelos 
contínuos sofisticados. 
Segundo NOVOTNY (1994), os modelos referentes à primeira categoria surgiram com base em resultados 
estatísticos de programas de monitorização. Os conceitos são os mesmos, quer se trate de áreas agrícolas 
ou urbanas, sendo a componente hidrológica destes modelos simples ou até mesmo não considerada. A 
utilização de modelos mais complexos pressupõe a existência de dados que permitam caracterizar com 
algum detalhe as variáveis do problema. Caso estes dados não se encontrem disponíveis, o esforço 
necessário para a implementação destes modelos pode não ser recompensado face aos resultados 
obtidos. 
Por vezes uma abordagem simplificada do tipo nível I ou II pode constituir um meio mais eficaz de obter 
uma avaliação do problema em estudo (NOVOTNY, 1994), com base na qual se pode partir para estudos 
mais aprofundados, em zonas identificadas como mais críticas do ponto de vista da poluição difusa. 
Segundo CASTRO (1986), Noss e Lakatos & Johnson recomendam os métodos de coeficientes (taxas de 
exportação e concentrações médias) para situações que considerem áreas extensas, em que existam 
poucos dados, limites de orçamento e em que o objectivo seja uma primeira abordagem. Este tipo de 
modelos pode ser utilizado numa perspectiva de planeamento ou mesmo tendo em vista a ligação a 
modelos de simulação de águas superficiais, por forma a serem estudados os impactes da poluição difusa 
nos meios receptores (NOVOTNY, 1994).  
Dado que o estudo apresentado assenta numa significativa componente cartográfica, toda a metodologia 
foi implementada com recurso a um sistema de informação geográfica (SIG), o sistema ArcView 3.2. 

Estimativa de cargas difusas de N e P 
O N e P com origem difusa, afluentes às massas de água superficiais, foram estimados através da 
utilização de cargas unitárias, atribuídas de acordo com o uso do solo e a respectiva distribuição pela bacia 
hidrográfica de em estudo. A carga poluente é obtida pela multiplicação das cargas unitárias pelas áreas 
parciais de cada categoria de solo (equação 1): 
 
CTi = ∑ (Cij . Aj) (1) 
em que : 
CTi - carga total do poluente i, afluente à secção de referência 
Cij - carga do poluente i, por unidade de área e de tempo na categoria de solo j (taxa de exportação) 
Aj - área de solo da categoria j. 
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Para a identificação da distribuição das classes de uso do solo foi utilizada cartografia digital, 
nomeadamente a carta Corine LandCover e a carta da Direcção Geral de Florestas, ambas disponíveis no 
sítio http://snig.igeo.pt . A diferença principal entre as duas reside essencialmente no número de classes de 
uso do solo consideradas, sendo a carta Corine Land Cover bastante mais descritiva desses mesmos 
usos. Refira-se ainda que na utilização da carta Corine se verificou a necessidade de considerar classes de 
uso do solo de nível 2 (através da agregação de classes), face à dificuldade na obtenção de taxas de 
exportação de nutrientes para as classes de nível 3. 
A cada classe de uso do solo foi atribuída uma taxa de exportação de N e P por unidade de área, sendo as 
referidas taxas obtidas na literatura disponível sobre o tema. Dado que o objectivo do estudo realizado é a 
avaliação de fontes agrícolas, optou-se por separar as cargas difusas com origem em solos de uso agrícola 
das restantes cargas com origem difusa, nomeadamente cargas provenientes de solos com de classe de 
uso improdutivos, incultos, florestal, pastagem e vegetação arbustiva. 

Outras fontes de nutrientes 
A avaliação das estimativas de cargas com origem difusa passa necessariamente pela sua comparação 
com dados de campo obtidos em secções de controlo, quer se tratem de secções transversais em linhas 
de água ou em albufeiras. Desta forma verificou-se a necessidade de estimar cargas com origem pontual 
que afluem igualmente a essas secções de controlo. O cálculo da contribuição de N e P das águas 
residuais urbanas foi realizado com base nos valores apresentados no Plano Nacional da Água 
(MAOT/INAG, 2001), valores esses calculados por município e que incluem taxas e eficiências de 
tratamento obtidas nas estações de tratamento de águas residuais. 
As contribuições de cada município para cada secção de controlo foram estimadas admitindo uma 
distribuição uniforme de cargas exportadas em cada concelho. Utilizando um sistema de informação 
geográfica (ArcView 3.2) foram calculadas as áreas de cada concelho em cada uma das áreas drenantes, 
sendo por fim obtidas as cargas urbanas totais afluentes a cada secção de controle.  
Apesar de o método escolhido representar uma siginficativa simplificação do problema das cargas com 
origem pontual, a sua adopção resultou da dificuldade na obtenção da localização dos pontos de descarga 
de águas residuais bem como da distribuição das cargas por esses pontos. 

Aferição dos resultados 
A avaliação dos resultados obtidos nas estimativas de cargas com origem difusa e pontual foi realizada por 
comparação com as concentrações observadas em cada uma das estações de monitorização de qualidade 
da água disponíveis: Vendinha, Monte Novo e Vigia. No caso da albufeira do Esporão e da estação 
hidrométrica da Amieira foram utilizados dados de campo recolhidos nos anos de 1998 a 2000 no âmbito 
do estudo desenvolvido por RODRIGUES et al (2000). Para o cálculo das concentrações foram estimados 
os escoamentos superficiais médios anuais nas áreas drenantes correspondentes às secções de controle, 
com base na carta de escoamento superficial do Atlas do Ambiente. 
O cálculo das concentrações resultantes das cargas estimadas foi realizado com a adopção de dois 
métodos distintos, para linhas de água e para albufeiras. No primeiro caso as concentrações foram 
calculadas com base na carga afluente estimada de cada nutriente e no escoamento médio anual.  
No caso das albufeiras, por forma a ser tido em conta a acumulação de nutrientes, a estimativa de 
concentração foi realizada através da utilização de um modelo de mistura completa, de acordo com a 
descrição em METCALF e EDDY (1995). Neste tipo de modelos é assumido que a massa de água é sujeita 
a mistura completa. Apesar da maioria das albufeiras em estudo apresentar estratificação sazonal, de 
acordo com THOMANN (1987) a utilização de modelos de mistura completa pode ser justificada caso a 
escala temporal do problema em análise seja suficientemente longa, já que, de ano para ano a mistura 
sazonal pode resultar em albufeiras completamente misturadas ao longo dos anos. No presente estudo 
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foram consideradas concentrações e caudais afluentes médios anuais, considerando-se, por isso, a escala 
temporal como adequada à implementação de um modelo deste tipo. 

3. IMPLEMENTAÇÃO 
A bacia hidrográfica do rio Degebe tem uma área aproximada de 1 500 km2, localizando-se a principal 
captação de água para consumo humano da cidade de Évora na albufeira de Monte Novo, na zona de 
montante da bacia. A bacia hidrográfica foi dividida em sub-bacias, correspondentes às secções de 

controlo das albufeiras de Monte Novo, no rio Degebe, da Vigia, na 
Ribeira de Vale do Vasco e do Esporão, na Ribeira da Caridade, bem 
como às estações hidrométricas da Vendinha e da Amieira, ambas 
localizadas no rio Degebe, e à confluência do rio Degebe com o rio 
Guadiana (Figura 2). Refira-se que a estação da Amieira se encontra 
desactivada desde o ano de 2002, por se encontrar submersa na 
albufeira de Alqueva. 
Para cada uma das sub-bacias foram estimadas as cargas de N e P 
com origem urbana, de acordo com a descrição apresentada na 
secção 0. A forma de obtenção das cargas com origem urbana 
representa uma das limitações do estudo realizado já que, por não ter 
sido possível identificar os locais de descarga dos efluentes urbanos, 

se podem estar a incluir ou excluir cargas que não são efectivamente descarregadas em cada uma das 
sub-bacias consideradas. A título de exemplo apresenta-se no Quadro 1 o procedimento de cálculo para a 
bacia hidrográfica da albufeira de Monte Novo. 
 

Quadro 1. Estimativa de cargas urbanas afluentes à albufeira de Monte Novo. 

Concelho 
Área Total do 
concelho (ha) 

Carga de fósforo total produzida no 
concelho, por unidade de área 

(kg/ha/ano) 

Parcela do concelho na 
área drenante (ha) 

 Contribuição do Concelho 
para a área drenante 

(kg/ano) 
Arraiolos   68 275 0,081    3 262     265 
Évora 130 443 0,097 22 813 2 218 

TOTAL - - 26 075 2 483 
 
Para o cálculo das cargas difusas com origem agrícola foram utilizadas duas cartas digitais de uso do solo, 
as cartas Corine Land Cover (Corine) e da Direcção Geral de Florestas (DGF). Apesar de bastante 
semelhantes, estas duas cartas apresentam um número de classes de uso do solo distinto, sendo a carta 
Corine bastante mais detalhada do que a da DGF. 
Tendo em conta que a estimativa de cargas difusas assenta na utilização de funções de carga unitária, a 
utilização de cada uma das cartas produz resultados diferentes, já que as taxas de exportação escolhidas 
para cada classe de uso do solo são necessariamente distintas (Quadro 2). 
 

 
Figura 2  Sub-bacias na bacia 

hidrográfica do rio Degebe. 
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Quadro 2. Classes de uso do solo nas cartas Corine Land Cover e da Direcção Geral de Florestas e 
respectivas taxas de exportação de azoto e fósforo (kg/ha/ano). 

Corine LandCover (após agregação de classes ) Direcção Geral de florestas 

Classe de uso do solo  N total P total Fonte bibliográfica 
Classe de uso do 

solo  
N total P total Fonte bibliográfica 

Áreas agrícolas com culturas anuais 5,0 1,0 Novotny, 1994 Agricultura 10,0  0,3 Dal & Kurtar, 1993(1)

Áreas agrícolas com culturas permanentes 2,7 0,3 Novotny, 1994 Águas interiores   0,0  0,0 - 
Áreas agrícolas heterogéneas 3,9 0,7 Novotny, 1994 Florestas   2,0 0,05 Dal & Kurtar, 1993(1)

Florestas 2,0 0,1 Dal & Kurtar, 1993(1) Improdutivos   0,0  0,0 - 
Meios Aquáticos 0,0 0,0 - Incultos 10,0  0,3 Dal & Kurtar, 1993(1)

Pastagens 1,5 0,9 Novotny, 1994 Social   0,7  0,2 Waller e Hart, 1986(2)

Territórios Artificializados 0,7 0,2 Waller e Hart, 1986(2) - - - - 
Zonas com vegetação arbustiva ou herbácea 2,7 0,3 Novotny, 1994 - - - - 
Zonas descobertas sem ou com pouca vegetação 0,0 0,0 - - - - - 

(1) – vide TANIK, 1999; (2) vide CASTRO, 1986. 
 
Uma vez obtidas as cargas com origem difusa e urbana, procedeu-se à aferição dos resultados obtidos, 
por comparação de concentrações estimadas com base nas cargas obtidas e no escomento superficial e 
concentrações médias observadas nas estações de monitorização de qualidade da água, de acordo com a 
metodologia descrita na secção 0.  

4. RESULTADOS 
O escoamento superficial na área de estudo foi estimado com base na carta de escoamento do Atlas do 
Ambiente, disponível em http://www.iambiente.pt/atlas/, para cada uma das sub-bacias consideradas, 
tendo sido calculado o volume escoado em cada uma delas (Quadro 3). Para a obtenção do escoamento 
acumulado é necessário ter em atenção a localização das secções de referência, já que estas não se 
encontram todas na mesma linha de água (Figura 2).  

Quadro 3. Escoamento superficial estimado para cada sub-bacia do rio Degebe. 

Secção 
Escoamento médio 

anual (mm) 
Área da bacia própria 

(km2) 
Volume médio anual escoado na 

bacia própria (hm3) 
Volume Acumulado 

(hm3) 
Monte Novo 150  260,7   39,0   39,0 
Vigia 183  125,8   23,0   23,0 
Vendinha 169  440,8   74,7 136,7 
Esporão 113    43,2     4,9     4,9 
Amieira 166  607,2 101,0 242,5 
Degebe  123    58,4     7,2 249,7 
Total 163 1 536 249,7 - 

 
A estimativa de cargas urbanas foi realizada com base nos dados por concelho, disponíveis no Plano 
Nacional da Água (MAOT/INAG, 2001), tendo a contribuição de cada concelho para cada sub-bacia sido 
obtida com base na parcela de área de cada concelho em cada sub-bacia e considerando a carga urbana 
uniformemente distribuída por todo o concelho. A utilização deste método de cálculo de contribuições com 
origem urbana pode introduzir erros de magnitude variável, tendo no entanto sido utilizado face à 
dificuldade que se verifica na obtenção dos locais de descarga das fontes pontuais e das respectivas 
cargas de N e P. As cargas industriais não foram consideradas separadamente no estudo realizado, sendo 
no entanto de admitir que parte destas são incluídas nas cargas urbanas, tendo em conta que os sistemas 
de drenagem de águas residuais são muitas vezes comuns. Apesar da simplicidade do cálculo efectuado 
para a estimativa de cargas de origem urbana, considera-se os resultados obtidos adequados ao tipo de 
estudo realizado, tendo em conta a dimensão da área de estudo, a escala temporal adoptada, bem como o 
facto de se tratar de uma zona com significativa actividade agrícola. 
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As cargas difusas foram divididas em “agrícolas” e “outras”. Como “agrícolas” foram apenas consideradas 
as áreas explicitamente descritas nas cartas digitais de uso do solo (Corine e da DGF) como agrícolas. Por 
“outras” entende-se todas as restantes cargas, com origem em terrenos florestais, pastagens, incultos ou 
solos improdutivos.  
No Quadro 4 e no Quadro 5 são apresentadas as cargas totais de P, calculadas com base nas cargas 
estimadas com origem urbana e com a utilização das cartas de uso do solo Corine e da DGF, estas obtidas 
em http://snig.igeo.pt. As contribuições urbana e difusa são apresentadas por cada sub-bacia, sendo a 
carga total acumulada obtida tendo em conta a localização das secções de referência.  
 

Quadro 4. Cargas de fósforo total estimadas para cada bacia própria, utilizando a carta da DGF. 
Carga Difusa (DGF) 

Agrícola Outra Secção 
Carga Urbana 

(ton/ano) 
(ton/ano) (ton/ano) 

Carga Total
(ton/ano) 

Carga Total acumulada 
(ton/ano) 

Monte Novo 2,483 4,515 1,826 8,824 8,824 
Vigia 2,438 1,579 0,487 4,504 4,504 
Vendinha 6,716 5,997 2,430 15,143 28,471 
Esporão 1,051 0,984 0,170 2,205 2,205 
Amieira 6,709 8,392 3,656 18,756 49,432 
Degebe 1,147 0,183 0,576 1,906 51,337 

Total 20,544 21,649 9,145 51,337 - 
 

Quadro 5. Cargas de fósforo total estimadas para cada bacia própria, utilizando a carta Corine.  
Carga Difusa (Corine) 

Agrícola Outra Secção Carga Urbana 
(ton/ano) 

(ton/ano) (ton/ano) 

Carga Total
(ton/ano) 

Carga Total acumulada 
(ton/ano) 

Monte Novo 2,483 21,149 0,150 23,782   23,782 
Vigia 2,438   8,184 0,071 10,693   10,693 
Vendinha 6,716 28,373 0,666 35,755   70,230 
Esporão 1,051   2,909 0,010   3,970     3,970 
Amieira 6,709 38,548 0,905 46,162 120,362 
Degebe 1,147   2,759 0,133   4,039 124,401 

Total 20,544 101,922 1,935 124,401 - 
 
Da análise do Quadro 4 e do Quadro 5 é possível constatar que a utilização da carta Corine conduz à 
estimativa de maiores cargas com origem difusa, nomeadamente com origem agrícola. No entanto, para a 
aferição das cargas calculadas para cada sub-bacia, é necessário calcular as concentrações resultantes 
dessas cargas bem como recorrer a dados de concentração de N e P, observadas em cada uma das 
secções de controlo.  
As concentrações nas albufeiras (Monte Novo, Vigia e Esporão) foram estimadas com a utilização de um 
modelo de mistura completa (ver secção 0) e as concentrações nas secções localizadas ao longo de linhas 
de água (Vendinha, Amieira e Degebe) foram obtidas considerando o volume escoado estimado (Quadro 
3) para cada uma delas. Relativamente aos dados de campo, recorreu-se a duas fontes de informação: 
dados de qualidade da água disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 
(SNIRH) e dados de campo obtidos entre 1998 e 2000 (RODRIGUES et al, 2000). Relativamente aos 
dados obtidos no SNIRH, foram considerados os dados relativos aos anos hidrológicos de 1996/97 a 
2000/2001. 
Dado que nas secções correspondentes a albufeiras se dispõe de dados a três diferentes profundidades, 
optou-se por calcular a concentração média em cada uma das profundidades (superfície, meio e fundo), a 
concentração média de todas as amostragens e a concentração ponderada, esta última por forma a ter em 
conta que as amostragens a diferentes profundidades são representativas de volumes de água diferentes. 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

 142 
 

A concentração ponderada foi obtida com base na curva característica de cada albufeira, permitindo que as 
amostragens a cada profundidade sejam associadas a um determinado volume de água armazenado. 
 

Quadro 6. Concentrações de fósforo total estimadas e observadas em cada secção de controlo. 
 

Volume médio 
anual escoado  

Carga Total 
acumulada (ton/ano) 

Concentração 
estimada (mg/l) 

Concentração média observada (mg/l)  

Secção (hm3) DGF Corine DGF Corine superfície meio fundo média média ponderada  

Monte Novo   39   8,824   23,782 0,167 0,451 0,097 0,154 0,249 0,166 0,106 (1)
Vigia   23   4,504   10,693 0,130 0,309 0,122 0,136 0,193 0,150 0,125 (1)
Vendinha 137 28,471   70,230 0,208 0,514 - - - 0,206 - (1)
Esporão     5   2,205     3,970 0,270 0,812 0,039 0,044 0,070 0,051 - (2)
Amieira 243 49,432 120,362 0,204 0,496 - - - 0,197 - (2)
Degebe 250 51,337 124,401 0,206 0,498 - - - - -  

Notas:  (1) Fonte SNIRH; 
  (2) Fonte: RODRIGUES et al, 2000. 
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Pela análise do Quadro 6 e das figuras 3 e 4, podemos verificar que a utilização da carta de uso do solo da 
DGF permitiu a estimativa de concentrações mais aproximadas das concentrações médias observadas do 
que a utilização da carta Corine. Salientem-se os resultados obtidos para as albufeiras de Monte Novo e 
Vigia e para a secção da Vendinha (Figura 3), em que as concentrações estimadas se aproximam bastante 
das concentrações médias observadas. Ainda relativamente à Figura 3, refira-se que no caso da albufeira 
do Esporão, as campanhas de amostragem foram realizadas apenas um ano depois do enchimento da 
albufeira (RODRIGUES et al, 2000), podendo este facto justificar as baixas concentrações  de P 
observadas.  
 

Figura 3  Concentrações de fósforo total observadas versus concentrações estimadas com a carta de 
uso do solo da Direcção Geral de Florestas. 

Figura 4  Concentrações de fósforo total observadas versus concentrações estimadas com a carta de 
uso do solo Corine Land Cover. 
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Quadro 7. Cargas de azoto total estimadas para cada bacia própria, utilizando a carta da DGF. 
Carga Difusa (DGF) 

Agrícola Outra Secção 
Carga Urbana 

(ton/ano) 
(ton/ano) (ton/ano) 

Carga Total
(ton/ano) 

Carga Total acumulada 
(ton/ano) 

Monte Novo   7,732 150,501   63,671 221,904   221,904 
Vigia   8,138   52,628   17,633   78,398      78,398 
Vendinha 21,961 199,887   85,384 307,233   607,536 
Esporão   3,485   32,805     5,668   41,959      41,959 
Amieira 21,324 279,719 129,312 430,355 1 079,849 
Degebe   3,768     6,094   18,116   27,978 1 107,827 

Total 66,408 721,635 319,785 1107,827 - 
 

Quadro 8. Cargas de azoto total estimadas para cada bacia própria, utilizando a carta Corine. 
Carga Difusa (Corine) 

Agrícola Outra Secção 
Carga Urbana 

(ton/ano) 
(ton/ano) (ton/ano) 

Carga Total
(ton/ano) 

Carga Total acumulada 
(ton/ano) 

Monte Novo   7,732 108,497   5,910 122,139 122,139 
Vigia   8,138   45,901   2,394   56,432   56,432 
Vendinha 21,961 150,275 21,853 194,089 372,660 
Esporão   3,485   16,915   0,090   20,490   20,490 
Amieira 21,324 203,201 32,228 256,753 649,903 
Degebe   3,768   15,118   2,282   21,168 671,071 

Total 66,408 539,906 64,756 671,071 - 
 
A aferição dos resultados obtidos para o N total constitui um problema já que não foi possível obter dados 
de campo deste parâmetro. Desta forma optou-se por estimar concentrações de N total com base em 
concentrações de azoto amoniacal, nitritos e nitratos. Para esse efeito considerou-se que o azoto 
inorgânico total corresponde a 80% do N total , admitindo ainda que o azoto azoto total inorgânico é 
constituído pelo somatório dos nitratos, nitritos e azoto amoniacal, parâmetros para os quais existem 
alguns dados de qualidade disponíveis para as secções de controlo em análise. 
 Tendo em conta a pouca fiabilidade deste tipo de simplificação, a comparação com as estimativas de N 
total deve ser analisada com muitas reservas, não sendo por isso possível uma correcta avaliação dos 
resultados obtidos no estudo apresentado.  
 

Quadro 9. Concentrações de azoto total estimadas e observadas em cada secção de controlo. 
 

Volume médio 
anual escoado 

Carga Total 
acumulada (ton/ano) 

Concentração 
estimada (mg/l) 

Concentração média observada (mg/l)  

Secção (hm3) DGF Corine DGF Corine Superfície Meio fundo média média ponderada  

Monte Novo   39   221,904 122,139 4,209 2,317 0,488 0,738 0,694 0,640 0,527 (1)
Vigia   23      78,398   56,432 2,262 1,628 0,569 0,720 0,895 0,728 0,594 (1)
Vendinha 137    607,536 372,660 4,444 2,726 - - - 0,185 - (1)
Esporão     5      41,959   20,490 8,584 4,192 - - - 0,805 - (2)
Amieira 243 1 079,849 649,903 4,452 2,680 - - - 2,896 - (2)
Degebe 250 1 107,827 671,071 4,436 2,687 - - - - -  

Notas:  (1) Fonte SNIRH; 
  (2) Fonte: RODRIGUES et al, 2000. 
 
No entanto, e de acordo com o Quadro 9, as concentrações estimadas são bastante superiores às 
observadas. Apesar das limitações em termos de dados de campo, admite-se que as cargas de N total 
podem de facto estar sobrestimadas, tendo em conta as taxas de exportação consideradas (Quadro 2). A 
maior parte dos estudos em que são apresentadas taxas de exportação de nutrientes são relativos a 
países da Europa Central e do Norte e Estados Unidos, para os quais se reconhece maiores problemas 
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relativamente à afluência de nutrientes às massas de água superficiais, particularmente no que diz respeito 
ao N total. A procura de coeficientes e taxas de exportação de nutrientes em Portugal terá que assentar na 
melhoria da monitorização de águas superficiais ao nível dos parâmetros dos ciclos do azoto e do fósforo, 
sendo que actualmente se verificam ainda significativas lacunas de informação. 

5. CONCLUSÕES 
O estudo apresentado teve como objectivo principal a quantificação das cargas com origem agrícola na 
bacia hidrográfica do rio Degebe. Para esse efeito foi implementada uma metodologia que assenta na 
utilização de taxas de exportação de nutrientes, variáveis de acordo com as diferentes classes de uso do 
solo. Como base cartográfica para a implementação das referidas taxas foram utilizadas as cartas digitais 
de uso do solo Corine Land Cover e da Direcção Geral de Florestas (DGF). A principal diferença entre as 
duas reside no detalhe com que o uso do solo é espacialmente descrito, resultando este facto na utilização 
de taxas de exportação diferentes e consequentemente em diferentes cargas de nutrientes afluentes às 
linhas de água. 
Para a aferição das cargas de nutrientes estimadas para cada sub-bacia em que a área de estudo foi 
dividida, foram calculadas as concentrações resultantes dessas cargas e do escoamento médio anual, em 
cada uma das secções de controlo das sub-bacias consideradas. O escoamento superficial foi estimado 
utilizando a carta digital de escoamento superficial do Atlas do Ambiente. Os resultados foram comparados 
em secções de controle no rio Degebe (estações de monitorização de qualidade da água da Vendinha e 
Amieira) por meio de balaços de massa e em três albufeiras da bacia (Monte Novo, Vigia e Esporão), 
através da utilização de um modelo de mistura completa em albufeiras. 
No que diz respeito ao fósforo total, a comparação entre as concentrações estimadas e observadas em 
cada secção de controlo permite verificar uma boa aproximação entre os valores observados e estimados 
em todas as secções de controlo consideradas, quando é utilizada a carta de uso do solo da DGF e com a 
excepção da albufeira do Esporão. Esta excepção pode estar relacionada com o facto dos dados de campo 
considerados terem sido recolhidos apenas um ano e meio após o enchimento da albufeira, sendo por isso 
as concentrações médias observadas bastante inferiores às que se registam nos outros locais de 
amostragem considerados no presente estudo.  

Fósforo total (considerando a carta da DGF)
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Como se pode verificar pelas figuras 5a e 5b, relativas ao fósforo total, a carga com origem agrícola 
assume diferentes importâncias consoante a carta de uso do solo utilizada. Caso se admita como correctas 
as estimativas de carga urbana, a utilização da carta Corine parece conduzir a uma sobrestima significativa 
da carga agrícola (Figura 5b). Por outro lado, a carga urbana um papel mais importante na qualidade da 
água superficial observada na bacia hidrográfica do rio Degebe (Figura 5a), quando se utiliza a carta da 
DGF. 
 Constatou-se assim que o maior detalhe conseguido na descrição do uso do solo através da utilização da 
carta Corine Land Cover não se reflecte necessariamente em melhores resultados nas estimativas 
produzidas. Esta situação pode ser originada pelo facto de a carta Corine Land Cover conduzir à utilização 
de taxas de exportação mais específicas, estas por vezes apenas disponíveis em estudos relativos a 
regiões agrícolas muito particulares e por isso pouco adaptáveis ao caso português. 

Figura 5  Fósforo total descarregado em cada sub-bacia.  
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Quanto ao azoto total, nada foi possível concluir de forma definitiva relativamente à fiabilidade das 
estimativas realizadas. A ausência de dados de campo relativos ao parâmetro azoto total dificultou de 
forma significativa uma avaliação adequada dos resultados, sendo no entanto de admitir que, mediante 
uma avaliação mais consistente da aplicação ao azoto total da metodologia apresentada neste estudo, esta 
possa ser igualmente utilizada para a estimativa de cargas de azoto total com pelo menos a mesma 
fiabilidade que a observada para o caso do fósforo total. 
Mediante os resultados globalmente obtidos, considera-se que a metodologia implementada, apesar de se 
tratar de uma abordagem simplificada do problema da poluição difusa, pode conduzir a resultados 
importantes para a definição de estratégias de intervenção com vista à sua redução, face às lacunas de 
informação existentes no nosso país e consequente dificuldade na implementação de metodologias mais 
complexas. Estas últimas, sendo bastante mais exigentes em termos de dados de base, são muitas vezes 
implementadas apenas pelo facto de se considerar que à maior complexidade metodológica correspondem 
resultados mais fiáveis, sendo a relação custo/benefício por vezes esquecida na análise dos problemas.  
Na perspectiva de uma adequada gestão de recursos hídricos e tendo em consideração a qualidade dos 
resultados obtidos e a simplicidade da sua implementação, considera-se a abordagem adoptada no estudo 
apresentado como uma alternativa viável para ultrapassar as significativas lacunas de informação que se 
verificam em Portugal, relativamente ao problema da poluição com origem agrícola.  
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RESUMO 
 

A utilização sustentável dos recursos hídricos subterrâneos implica a adopção de medidas de gestão 
adequadas que evitem a sobreexploração deste recurso e que permitam a sua protecção, em especial em 
zonas sujeitas a maior risco de poluição.  

Nesta comunicação procura-se fazer uma análise dos problemas mais importantes que afectam a 
qualidade das águas subterrâneas a nível global e apresentam-se diversas metodologias possíveis para a 
prevenção de problemas de poluição e para a reabilitação de águas subterrâneas já poluídas.  

A protecção e a gestão dos recursos hídricos subterrâneos, incluindo a prevenção da ocorrência de 
fenómenos futuros de poluição, deve basear-se no planeamento dos recursos disponíveis, nomeadamente 
atendendo a aspectos básicos como a caracterização da vulnerabilidade dos aquíferos à poluição, a 
definição de perímetros de protecção das captações e a salvaguarda das áreas de recarga, cujos principais 
conceitos se expõem brevemente. 

Pese embora o lugar de destaque e de prioridade que as acções e estratégias de preservação dos 
recursos hídricos subterrâneos merecem, o actual estado de degradação de alguns destes recursos impõe 
a necessidade de se proceder também a acções de reabilitação cujas principais metodologias se 
apresentam também, de forma muito breve, nesta comunicação. 

Salienta-se que a análise apresentada é efectuada com base num vasto trabalho desenvolvido ao 
longo da última década no Núcleo de Águas Subterrâneas do DHA do LNEC, designadamente nos 
trabalhos de LEITÃO (1997), LOBO FERREIRA (2000), MOINANTE (2002) e OLIVEIRA e LOBO 
FERREIRA (2003). 

 
Palavras-chave: águas subterrâneas, poluição, vulnerabilidade, protecção e reabilitação.  
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1. PROBLEMAS MAIS COMUNS DE POLUIÇÃO DE ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS  

A poluição de solos e de águas subterrâneas caracteriza-se, na maioria dos casos, por apresentar 
uma grande diversidade de poluentes, cujas origens podem também ser extremamente diversas. As 
causas da poluição dos solos e das águas subterrâneas são essencialmente a rejeição de efluentes não 
tratados e/ou de resíduos sólidos provenientes de actividades industriais, agrícolas e urbanas, e também a 
sobreexploração de aquíferos que, em zonas costeiras, pode ocasionar fenómenos de intrusão marinha.  

Os poluentes podem ser classificados como físicos (matéria em suspensão), químicos orgânicos ou 
inorgânicos, bacteriológicos (microrganismos e bactérias) e radioactivos. A forma como se processa a 
rejeição é classificada mediante a sua extensão de actuação, i.e.: pontual (e.g. indústria), difusa (e.g. 
agrícola) e linear (e.g. estradas). A poluição pode ainda ter um carácter permanente (e.g. área de descarga 
específica ou zona de aplicação de fertilizantes) ou resultar de fenómenos acidentais (e.g. caso de um 
acidente de transporte ou de ruptura de oleoduto).  

A rejeição de poluentes nos solos e nas águas não é um processo novo. Não obstante, é nas últimas 
décadas que se observa um desequilíbrio entre os volumes rejeitados e a capacidade autodepuradora do 
meio, isto quando os poluentes são biodegradáveis, o que é o caso de muitos dos efluentes de fossas 
sépticas. Naturalmente que as descargas efectuadas para os solos, além de causarem a poluição destes, 
dão igualmente origem à poluição das águas subterrâneas, na medida em que o solo é o local de 
passagem da água infiltrada da precipitação, que constitui a recarga das águas subterrâneas. 

Os problemas mais frequentes de poluição de águas subterrâneas e de solos em Portugal, situação 
comum a muitos outros países, resultam da poluição por nitratos (essencialmente causada por más 
práticas agrícolas, mas também oriunda de suiniculturas, aviários e lixeiras, entre outros), por metais 
pesados (resultante de diversas indústrias, como a química, a metalúrgica e a mineira, as zonas 
envolventes de estradas e as lixeiras), por hidrocarbonetos (resultante do armazenamento de combustível 
e de fugas de combustível em área de abastecimento) e por óleos e gorduras e matéria orgânica 
(resultante das indústrias de curtumes e do papel e lixeiras, por exemplo), entre outras.  

Em Portugal, em 2001, realizou-se no âmbito do PESGRI’01 (Plano Estratégico dos Resíduos 
Industriais) um inventário preliminar de áreas contaminadas baseado em listagens de sectores de 
actividade económica e em dados obtidos em diversas entidades. No inventário identificaram-se os locais 
prioritários de aprofundamento e subsequente acção de reabilitação, e foi atribuída a seguinte prioridade 
de actuação, por ordem decrescente: 1765 postos de abastecimento de combustíveis; 1491 indústrias 
ligadas a refinação de petróleo, fabricação de produtos químicos, siderurgia e revestimento de metais; 
6315 indústrias de fabricação de componentes electrónicos, fabricação de explosivos e de acumuladores; 
450 locais de depósitos de resíduos, parques de sucata, estaleiros de obras e actividades industriais 
diversas. Além deste inventário de poluição pontual relativo à indústria, as explorações mineiras, as lixeiras 
municipais e a poluição agrícola, de origem difusa, são três aspectos que assumem particular importância 
no panorama da poluição a nível nacional.  

No âmbito dos Planos de Bacia Hidrográfica de Portugal foram, por outro lado, identificados os 
principais problemas de poluição de águas subterrâneas, entre outros. O diagnóstico das situações mais 
preocupantes a nível nacional está feito, confirmando algumas situações graves de poluição que importa 
reabilitar.  

Nas secções seguintes apresentam-se algumas ferramentas importantes que devem estar 
subjacentes às tomadas de decisão sobre a ocupação do solo e o planeamento do território, em especial 
de infra-estruturas que aumentem o risco de poluição de águas subterrâneas, como a construção de 
aterros de resíduos sólidos, definição de novos perímetros de rega, colocação de indústrias, entre outros. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS AQUÍFEROS À 
POLUIÇÃO 
 

2.1 Protecção natural dos aquíferos contra a poluição 
Um poluente depositado à superfície do solo pode ser lixiviado para zonas mais profundas através 

de processos de recarga natural ou artificial (e.g. irrigação) até atingir um aquífero. O conjunto de reacções 
físicas, químicas e biológicas a que um poluente está sujeito no subsolo permite transformá-lo ou mesmo 
eliminá-lo ao longo do seu percurso vertical na zona vadosa do solo, protegendo naturalmente os aquíferos 
contra a poluição. 

As características físicas do meio condicionam os processos de transporte na medida em que 
factores como a porosidade, a condutividade hidráulica, a litologia, o teor em humidade, entre outros, 
determinam o regime de recarga, o tipo de escoamento subterrâneo, a superfície de contacto e, assim, a 
possibilidade de se processarem reacções químicas entre a água circulante e as formações envolventes.  

Por outro lado, as características químicas e biológicas do meio, como o pH, o potencial de 
oxidação-redução, a capacidade de troca iónica, condicionam o tipo, o grau e a extensão das reacções 
possíveis entre o meio litológico e os elementos em solução.  

Do conjunto de processos referidos, que se podem processar no subsolo, os principais responsáveis 
por possíveis atenuações da poluição no subsolo são a filtração mecânica, a diluição, as reacções de 
oxidação-redução, a absorção, a adsorção, a precipitação-dissolução e a degradação bioquímica.  

As características intrínsecas do aquífero e do meio sobrejacente condicionam a susceptibilidade 
das suas águas à poluição, isto é a sua vulnerabilidade à poluição. 

2.2 O conceito de vulnerabilidade à poluição 
O texto que se apresenta sobre vulnerabilidade foi extraído de LOBO FERREIRA e OLIVEIRA (1993) 

"Desenvolvimento de um Inventário das Águas Subterrâneas de Portugal - Caracterização dos Recursos 
Hídricos Subterrâneos e Mapeamento DRASTIC da Vulnerabilidade dos Aquíferos de Portugal".  

LOBO FERREIRA e CABRAL (1991) propuseram que o conceito vulnerabilidade à poluição de 
águas subterrâneas fosse definido em Portugal, de acordo com as conclusões da conferência internacional 
sobre "Vulnerability of Soil and Groundwater to Pollutants", realizada em 1987 (DUIJVENBOODEN and 
WAEGENINGH, 1987), como 

 a sensibilidade da qualidade das águas subterrâneas a uma carga poluente, função apenas das 
características intrínsecas do aquífero. 

 
Definida deste modo vulnerabilidade é distinta de risco de poluição. O risco de poluição depende não 

só da vulnerabilidade mas também da existência de cargas poluentes significativas que possam entrar no 
ambiente subterrâneo. É possível existir um aquífero com um alto índice de vulnerabilidade mas sem risco 
de poluição, caso não haja carga poluente significativa, ou de haver um risco de poluição excepcional 
apesar do índice de vulnerabilidade ser baixo. O risco é causado não apenas pelas características 
intrínsecas do aquífero, muito estáveis, mas também pela existência de actividades poluentes, factor 
dinâmico que, em princípio, pode ser controlado. 

Definido o conceito de vulnerabilidade é importante reconhecer que a vulnerabilidade de um aquífero 
depende também do tipo de poluente potencial. Por exemplo, a qualidade da água subterrânea pode ser 
muito vulnerável a uma carga de nitratos, originada por práticas agrícolas incorrectas e, no entanto, ser 
pouco vulnerável a cargas patogénicas. Tendo em consideração esta realidade é cientificamente 
defensável avaliar a vulnerabilidade à poluição em relação a casos específicos de poluição, como 
nutrientes, poluição de origem orgânica, metais pesados, etc., i.e. criar o conceito de vulnerabilidade 
específica. 
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Reconhecendo que o mapeamento específico de vulnerabilidade é do ponto de vista científico mais 
consistente, verifica-se no entanto que, em geral, o número de dados disponível não é suficiente para a 
elaboração do mapeamento específico. Tornou-se assim necessário optar por conceitos mais adequados à 
utilização dos dados geralmente disponíveis. Foram propostos vários sistemas de avaliação e de 
mapeamento da vulnerabilidade, como por exemplo ALBINET e MARGAT (1970), HAERTLE (1983), 
ALLER et al. (1987) e FOSTER (1987). 

Alguns desses sistemas incluem índices de vulnerabilidade formados por parâmetros 
hidrogeológicos, morfológicos e outras formas de parametrização das características do meio, de um modo 
bem definido. A adopção de índices de vulnerabilidade tem a vantagem, em princípio, de eliminar ou 
minimizar a subjectividade inerente aos processos de avaliação. Nas secções seguintes apresentam-se 
alguns índices de vulnerabilidade que podem ser utilizados. 

2.3 Uma descrição muito resumida de alguns métodos 
Método EPPNA 

Este método foi proposto em EPPNA (1998). De acordo com este método, atribui-se uma classe de 
vulnerabilidade em função das características litológicas/hidrogeológicas de uma área, de acordo com o 
Quadro 1. 

Quadro 1 - Classes de vulnerabilidade do método EPPNA 
Classes Vulnerabilidade 
V1 - Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação  Alta 
V2 - Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Média a alta 
V3 - Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água 
superficial Alta 

V4 - Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com a água 
superficial Média 

V5 - Aquíferos em rochas carbonatadas Média a baixa 
V6 - Aquíferos em rochas fissuradas Baixa e variável 
V7 - Aquíferos em sedimentos consolidados Baixa 
V8 - Inexistência de aquíferos Muito baixa 

 
Índice DRASTIC 

O índice DRASTIC (ALLER et al., 1987) corresponde à soma ponderada de sete valores que 
correspondem aos seguintes sete parâmetros ou indicadores hidrogeológicos: (1) D - Profundidade do 
Topo do Aquífero; (2) R - Recarga do Aquífero; (3) A - Material do Aquífero; (4) S - Tipo de Solo; (5) T – 
Topografia; (6) I - Influência da Zona Vadosa; (7) C - Condutividade Hidráulica do Aquífero. 

A cada parâmetro é atribuído um índice (entre 1 e 10), que depois é multiplicado por um peso (entre 
1 e 5). O índice final obtém-se somando os produtos de cada índice pelo respectivo peso. O índice final 
varia entre 23 e 226. Quanto mais elevado o índice maior a vulnerabilidade. As aplicações feitas até agora 
levaram à seguinte classificação do índice DRASTIC em termos de vulnerabilidade(Quadro 2).  

Quadro 2 - Classes de vulnerabilidade do índice DRASTIC 
índice DRASTIC  Vulnerabilidade 

> 199 Muito alta
160-199 Alta
120-159 Intermédia

< 120 Baixa
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Índice GOD 
O índice GOD foi proposto por FOSTER (1987). Baseia-se nos seguintes três factores: (1) G - 

ocorrência de águas subterrâneas, i.e., se o aquífero é livre, semi-confinado, confinado, etc.; (2) O - classe 
de aquífero em termos de grau de consolidação e litologia; (3) D - profundidade ao topo do aquífero. A 
cada factor é atribuído um índice e o índice final calcula-se multiplicando esses três índices. Ao índice final 
é acrescentado um sufixo que indica o grau de fracturação e a capacidade de atenuação. O índice máximo 
é 1,0, representando a vulnerabilidade máxima. O valor mínimo é 0,016 se existe um aquífero ou 0 se não 
existe aquífero. De acordo com o valor do índice GOD, o Quadro 3 mostra a relação entre o índice e a 
classe de vulnerabilidade proposta por FOSTER (1987).  

Quadro 3 - Classes de vulnerabilidade do índice GOD 
índice GOD Vulnerabilidade 
0,7 – 1 Extrema
0,5 – 0,7 Alta
0,3 – 0,5 Moderada
0,1 – 0,3 Baixa
0 – 0,1 Desprezável

 
Índice AVI 

O método do índice AVI (Índice de Vulnerabilidade do Aquífero) foi desenvolvido pelo National 
Hydrology Research Institute (NHRI), no Canadá (VAN STEMPVOORT et al., 1992). O método AVI baseia-
se em dois parâmetros físicos: (1) di - espessura de cada camada sedimentar acima da zona saturada 
mais próxima da superfície; (2) Ki - condutividade hidráulica estimada de cada uma destas camadas. 
Baseado nestes parâmetros, calcula-se a resistência hidráulica (c), como c = Σ (di / Ki). A relação entre a 
vulnerabilidade e c é apresentada noQuadro 4. 

Quadro 4 - Classes de vulnerabilidade do índice AVI 
Resistência hidráulica (ano) Vulnerabilidade 
0 - 10 Extremamente Alta 
10 - 100 Alta 
100 - 1000 Moderada 
1000 - 10000 Baixa 
> 10000 Extremamente Baixa 

                                                                          
Índice SINTACS 

O método SINTACS é aplicado em CIVITA (1994). O desenvolvimento deste método baseou-se no 
método DRASTIC, utilizando os mesmos parâmetros: (1) S – Profundidade do topo do aquífero, (2) I – 
Recarga, (3) N – Impacte da zona vadosa, (4) T – Tipo de cobertura do solo, (5) A – Litologia do aquífero, 
(6) C – Condutividade hidráulica do aquífero, (7) S – Declive. O SINTACS atribui a cada parâmetro um 
índice de 1 a 10. O resultado final é um cálculo do índice de vulnerabilidade que resulta do somatório dos 
sete índices, cada um multiplicado por um peso respectivo. A relação entre a classe de vulnerabilidade e o 
índice SINTACS é apresentada noQuadro 5. 

Quadro 5 - Classes de vulnerabilidade do índice SINTACS 
SINTACS Vulnerabilidade 
I > 210  Muito Alta
186 < I < 210 Alta
140 < I < 186 Moderadamente Alta
105 < I < 140 Média
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SINTACS Vulnerabilidade 
80 < I < 105 Baixa
I < 80 Muito Baixa

 
 
Índice SI 

O índice de susceptibilidade (SI) foi desenvolvido com o propósito de caracterizar a vulnerabilidade 
das águas subterrâneas à poluição agrícola e pode ser aplicado para escalas intermédias (1:50000 – 
1:200000). A descrição do método baseia-se em FRANCÉS et al. (2001). 

O SI é calculado a partir da soma ponderada de 5 parâmetros: (1) D – profundidade ao topo do 
aquífero, (2) R – recarga anual, (3) A – litologia do aquífero, (4) T – topografia, e (5) LU – ocupação do 
solo. A cada parâmetro é atribuído um índice que é multiplicado por um peso. O índice varia entre 0 e 100. 
O Quadro 6 apresenta a relação entre o índice e a classe de vulnerabilidade (PARALTA et al., 2001). 

Quadro 6 - Classes de vulnerabilidade do índice SI 
SI Vulnerabilidade 
85-100  Muito alta
65-85 Alta
45-65 Intermédia
0-45 Baixa

 

3. DELIMITAÇÃO DE PERÍMETROS DE PROTECÇÃO DE CAPTAÇÕES 
DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO 
PÚBLICO 

3.1 Introdução 
Apesar de melhor protegidas que as águas superficiais, as águas subterrâneas, quando alcançadas 

por poluentes, recuperam a sua qualidade mais dificilmente e de forma mais dispendiosa, sendo 
igualmente dispendioso o desenvolvimento de recursos alternativos. A agravar, a poluição de um aquífero 
é normalmente detectada muito tempo depois de se iniciar o fenómeno de poluição, altura em que o 
volume de formação aquífera afectada é considerável. 

Os perímetros de protecção constituem uma das formas mais antigas de proteger uma captação de 
água subterrânea por implicarem restrições na utilização do terreno envolvente. Com a sua definição 
pretende-se evitar os elevados custos e demoras associados à recuperação das águas subterrâneas, e 
também proteger e garantir a sua qualidade a longo prazo de modo a assegurá-la para as futuras 
gerações. 

O texto que se apresenta nas secções seguintes foi extraído de MOINANTE (2002) e de MOINANTE 
e RIBEIRO (2003). 

3.2 O conceito de perímetro de protecção 
O perímetro de protecção corresponde à área de superfície e subsuperfície envolvente de uma ou 

mais captações destinadas ao abastecimento público, onde as actividades susceptíveis de alterar a 
qualidade da água subterrânea, são limitadas, proibidas, ou regulamentadas de modo progressivo (i.e. as 
restrições diminuem com o aumento da distância à captação).  

Com a delimitação dos perímetros de protecção em torno de uma captação pretende-se (a) evitar a 
chegada de substâncias poluentes à captação, (b) assegurar a atenuação do poluente durante o seu 
percurso entre o foco de poluição e a captação, por actuação dos processos naturais de diluição e de 
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autodepuração, (c) recorrer, atempadamente, a fontes de abastecimento alternativas em caso de 
descargas acidentais de poluentes que coloquem em perigo o sistema de abastecimento público e (d) 
garantir a protecção das águas subterrâneas no interior da zona de contribuição da captação. 

De um modo geral, as zonas englobadas num perímetro de protecção são, do interior para a 
periferia: (a) zona de protecção imediata ou de restrições absolutas, (b) zona de protecção intermédia ou 
de restrições máximas, e (c) zona de protecção alargada ou de restrições moderadas. 

Em determinadas situações podem também ser definidas zonas de protecção especial, no caso de 
aquíferos cársicos ou fracturados, e zonas de protecção perante a intrusão salina, em regiões costeiras. 

Em Portugal, a definição da dimensão dos perímetros de protecção encontra-se actualmente 
legislada no Decreto-Lei 382/99, de 22 de Setembro de 1999, que estabelece as normas e os critérios de 
delimitação dos perímetros de protecção de captações de águas subterrâneas. Este Decreto-Lei: 

• obriga à definição da zona de protecção imediata em todas as captações destinadas ao 
abastecimento público, e à definição de todas as zonas de protecção previstas no Decreto-Lei, em 
captações destinadas ao abastecimento público de aglomerados populacionais superiores a 500 
habitantes ou cujo caudal de exploração seja superior a 100 m3/dia; 

• refere que a definição das zonas de protecção deve ter como base estudos hidrogeológicos e 
económicos que permitam definir as características do aquífero, as condições da captação e os 
caudais de exploração; caso não se torne possível a realização desses estudos, pode recorrer-se 
ao método do raio fixo calculado ou a outro método considerado mais adequado; 

• interdita ou condiciona, em cada uma das zonas de protecção, as actividades e instalações 
susceptíveis de contaminar as águas subterrâneas. 

3.3 Metodologias de delimitação de perímetros de protecção 
Raio fixo calculado 
O raio do perímetro de protecção é definido com base numa equação analítica que utiliza o tempo 

de propagação do poluente até à captação. Admite-se que a captação é a única a drenar o aquífero e que 
não existem direcções preferenciais de fluxo, com todas as linhas de corrente a convergir para a captação. 

O único parâmetro hidrogeológico necessário é a porosidade, e a equação a utilizar é a seguinte: 
    
 

π
π

..
.....

Hn
tQrrHntQ =⇔= 2        (1) 

      em que: 
 Q - caudal de exploração da captação (m3/d) 
 t - tempo de propagação (d) 
 n - porosidade eficaz do aquífero 
 H - espessura saturada na captação (m)  
 r - raio do perímetro de protecção (m) 
(incógnita) 

 
Método de Wyssling (considera a ocorrência de gradiente hidráulico) 

Aplicável no caso de aquíferos porosos homogéneos, considerando captações em extracção e superfícies 
piezométricas inclinadas. Para além da porosidade utiliza também a condutividade hidráulica e o gradiente 
hidráulico e, recorrendo às equações apresentadas em seguida, permite determinar as distâncias de 
protecção a jusante e a montante da captação: 

                                                                     
         

n
iKv e
.=                                           (2)      em que: 

ve - velocidade eficaz (m/d) 
 n - porosidade eficaz 

   tvl e .=                                                  (3)  t - tempo de propagação (d) 
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 S0 - distância correspondente ao tempo t 
no sentido do fluxo (a montante da 
captação) (m) 

   
2

8 0 )( Xlll
Su

++−
=                             (5) 

Su - distância correspondente ao tempo t no 
sentido contrário ao do fluxo (a jusante da 
captação) (m) 

 
Método de Krijgsman e Lobo Ferreira 
Aplicável em aquíferos de carácter livre, incidindo particularmente na zona de protecção intermédia 

definida na legislação portuguesa e cuja dimensão corresponde a um tempo de propagação de 50 dias.  
KRIJGSMAN e LOBO FERREIRA (2001) apresentam três equações para o cálculo das três 

dimensões da zona de protecção intermédia de uma captação, a montante, a jusante e também na 
perpendicular à direcção de fluxo, considerando:                            

              

         
nQ

tbiKx
.

..... π2=           (6)   

 
 

  
Q

ibKF ....π2=                       (7) 

      em que: 
 K - condutividade hidráulica (m/d) 
 n - porosidade eficaz  
 i - gradiente hidráulico (obtido a partir do nível freático) 
 b - espessura do aquífero (m) 
 Q - caudal de extracção ou produtividade média das 
formações (m3/d) 
 t - tempo de propagação (d) 

 

Distância de protecção a montante: 
F

xxxxxrmáx
).,.,.,.,( +++−=

2345 3700150000090000020    (8)        

[não devem ser utilizados parâmetros que conduzam a valores de x superiores a 18] 
 

Distância de protecção a jusante:            
F

xxxrmín
),,,( 0413700420 23 +−=                              (9)             

 
[se x < -3,5 deve aplicar-se uma distância mínima de protecção igual a 25 m como medida de 

segurança, uma vez que se torna muito arriscado aplicar distâncias de protecção muito pequenas (< 25 m); 
a equação não deve ser aplicada no caso de valores de n < 0,1 (10%)] 

 

Distância de protecção perpendicular à direcção de fluxo:          
bn

Qrp 4=                           (10) 

 
[equação do RFC substituindo t por 50 dias e que representa o valor máximo de rp, que ocorre no 

caso de gradiente hidráulico nulo; sobreavalia a distância rp (até um máximo de 15 metros) não havendo 
risco de subavaliação] 

 
Programa ASMWIN (Aquifer Simulation Model) 
 Modelo de fluxo e transporte de água subterrânea, bidimensional e de diferenças finitas. 
 O módulo ASMPATH permite efectuar o traçamento de partículas no sentido inverso ao do fluxo 

subterrâneo e definir as isócronas de acordo com os valores de tempo introduzidos pelo utilizador.  
 O Field Generator é uma das ferramentas de modelação disponíveis, permitindo gerar campos de 

valores de transmissividade e condutividade hidráulica distribuídos heterogeneamente. Possibilita ao 
utilizador simular estatisticamente os efeitos e influências das heterogeneidades de pequena escala 
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desconhecidas (CHIANG et al., 1998). 
 

3.4 Aplicação a um caso de estudo do sector de Montemor-o-Novo  
 

Aplicação dos métodos analíticos na definição dos perímetros de protecção  
Na delimitação das três zonas de protecção aplicando os três métodos analíticos referidos 

anteriormente, foi utilizado o critério temporal com tempo de propagação igual a (a) 24 horas, para a zona 
de protecção imediata (tal como referido em ITGE, 1991), (b) 50 dias, para a zona de protecção intermédia 
(valor sugerido na legislação), e (c) 3500 dias, para a zona de protecção alargada (valor sugerido na 
legislação). 

 
Análise comparativa dos resultados obtidos pela aplicação dos métodos analíticos e do 

método numérico  
Fig. 2, no modelo de fluxo a deslocação das partículas para jusante dos furos parece ser mínima. A 

aplicação dos métodos de Wyssling e de Krijgsman e Lobo Ferreira conduziu igualmente a valores 

francamente baixos. O mesmo não se pode dizer quanto ao método do raio fixo calculado, uma vez que o 
raio determinado é igual em redor de todo o furo, verificando-se uma protecção provavelmente excessiva a 
jusante. De qualquer modo, é essencial a definição de uma distância mínima de protecção, por precaução. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Como se pode verificar pela observação das  
Fig. 1 e  

 
Fig. 1 - Percurso seguido pelas 
partículas ao fim de 50 dias. 

 
Fig. 2 - Percurso seguido pelas partículas durante 3500 dias. 
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Fig. 3 - Zonas de protecção alargada obtidas em três realizações, para t = 3500 dias 

 

3.5 Síntese sobre a definição de perímetros de protecção 
Embora de fácil aplicação, os métodos analíticos consideram as captações como entidades isoladas. 

Os métodos numéricos consideram as captações em simultâneo e implantadas num sistema 
hidrogeológico caracterizado por alguma heterogeneidade.  

Devido à escassez de informação, a modelação numérica foi desenvolvida utilizando uma 
distribuição homogénea da condutividade hidráulica. A simulação estocástica de K posteriormente 
efectuada permitiu obter diferentes cenários da variabilidade espacial da condutividade hidráulica. 

As novas zonas de protecção obtidas representam algumas das muitas formas que podem assumir 
consoante a distribuição espacial de K gerada aleatoriamente, evidenciando a incerteza associada à 
variabilidade deste parâmetro no aquífero e também a importância que assume na definição dos 
perímetros de protecção. 

Os modelos numéricos constituem uma ferramenta robusta na definição das zonas de protecção de 
captações de águas subterrâneas relativamente aos métodos analíticos, mas os resultados obtidos devem 
ser enriquecidos recorrendo à modelação estocástica, de modo a prever a incerteza associada aos 
parâmetros do aquífero com evidentes reflexos ao nível da delimitação dos perímetros de protecção. 

A aplicação dos diferentes métodos permite concluir que, em determinados casos, o Decreto-Lei 
conduz a limites de protecção mais extensos que o necessário. 

 

4. METODOLOGIAS DE REABILITAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
POLUÍDAS 

4.1 Principais processos de reabilitação das águas subterrâneas 
O conteúdo deste capítulo baseia-se no trabalho desenvolvido em LEITÃO (1997).  
A reabilitação de águas subterrâneas poluídas é um processo que envolve, na maioria dos casos, a 

aplicação de diversas técnicas que, no seu conjunto, maximizam o desempenho global da acção. 
A reabilitação de águas subterrâneas poluídas pode ser conseguida através de três tipos de acções 

distintas: (a) a remoção das águas subterrâneas poluídas para posterior tratamento; (b) o tratamento in situ 
para a redução ou eliminação da carga poluente nas águas subterrâneas e (c) a reabilitação de uma área 
reduzida em torno do furo de captação com o objectivo de tratar apenas a água a extrair. Neste último 
caso, as águas subterrâneas são reabilitadas numa zona restrita, necessitando de contínuo tratamento. 

Os processos de reabilitação de aquíferos poluídos podem ser resumidos do seguinte modo, Fig. 4: 
(a) contenção física ou hidráulica da mancha de poluição; (b) extracção das águas subterrâneas poluídas 
por sistemas de bombagem para posterior tratamento; (c) tratamento químico in situ e (d) tratamento 
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biológico ou bioreabilitação in situ. 
A contenção da poluição é uma medida prioritária que deverá suceder-se à detecção do problema. 

Assim, as medidas de contenção da poluição têm geralmente por objectivo minimizar a migração de 
poluentes e proteger as zonas envolventes não contaminadas. Através de medidas de contenção, os 
contaminantes não são retirados do local mas é prevenida a sua migração através de barreiras físicas ou 
hidráulicas. Neste tipo de processos é possível que, para determinado tipo de poluentes, a própria 
degradação natural atenue a poluição para valores de concentração aceitáveis. 

CONTENÇÃO Medidas físicas 
(barreiras verticais ou outras) 

 Controlo do gradiente hidráulico 
(extracção ou injecção) 

 

EXTRACÇÃO Bombagem e tratamento 
 Drenos e paredes interceptoras 

 
REABILITAÇÃO 
QUÍMICA IN SITU 

Destruição ou modificação de  
subprodutos 

 Solubilização 
 Retenção na matriz sólida 

 
BIOREABILITAÇÃO 

IN SITU Destruição ou modificação 

Fig. 4 - Principais medidas de contenção e/ou de reabilitação de águas subterrâneas poluídas 
As medidas de contenção física podem ser conseguidas através da construção de cortinas corta-

águas e de valas ou cortinas drenantes. 
A utilização de processos hidráulicos de extracção da água através de sistemas de furos de 

captação para posterior tratamento (i.e. pump-and-treat) tem como objectivo principal o controlo hidráulico 
de uma massa de água poluída dentro de determinados limites físicos, através da sua extracção em furos. 

Neste processo, a reabilitação é conseguida pela drenagem controlada de água limpa através da 
zona poluída do aquífero. A circulação acelerada de água permite remover os poluentes em dissolução e, 
mais lentamente, os que se encontram absorvidos no solo ou em fases líquidas imiscíveis, desde que se 
encontrem no interior da área de influência das captações. Estes sistemas são concebidos para controlar 
directamente o movimento da água e, indirectamente, o movimento dos poluentes. Os cálculos para a 
determinação do controlo hidrodinâmico são efectuados com base nos conceitos de hidráulica de poços 
para determinar (1) o número de furos apropriado, (2) a localização dos furos, (3) o caudal de extracção e 
(4) o tempo de bombagem necessário para a reabilitação. 

A reabilitação química in situ baseia-se no domínio de processos químicos entre a água, os 
poluentes e a matriz sólida tendo em vista a redução da poluição. A reabilitação química pode ser 
conseguida por três vias distintas, em função dos objectivos propostos: (1) conversão dos poluentes em 
subprodutos não perigosos (e.g. a redução dos bifenilos policlorados, PCBS, em cloreto de sódio, dióxido 
de carbono e água) ou subprodutos menos perigosos, (2) solubilização dos poluentes da matriz sólida para 
a água, caso o objectivo seja a utilização conjunta com processos de extracção da água para tratamento, 
servindo nesse caso os processos químicos para aumentar o desempenho da reabilitação por bombagem 
de água ou, pelo contrário, (3) retenção dos poluentes na matriz porosa, através da sua transformação em 
compostos menos móveis, por forma a diminuir, por vezes apenas temporariamente, a concentração de 
poluentes na água e, assim, permitir a sua extracção em melhores condições de qualidade. 

As tecnologias de bioreabilitação in situ, por seu lado, têm merecido particular interesse por serem 
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tecnologias que têm por base a destruição dos poluentes e não a sua transferência de um meio para outro. 
O princípio básico das tecnologias de degradação biológica in situ é a incrementação dos processos 
microbiológicos de degradação de compostos orgânicos, naturalmente em curso no subsolo, pela 
estimulação artificial da actividade dos microrganismos aí presentes, e da criação das condições 
necessárias ao seu melhor funcionamento, com o objectivo de diminuir a poluição; algumas biotecnologias 
consideram também a introdução no subsolo de novos microrganismos aclimatizados. 

4.2 Caracterização do problema 
A selecção de um ou mais processos de reabilitação para o tratamento de um aquífero poluído deve 

ser precedida de uma completa caracterização e percepção do sistema e do problema de poluição que se 
pretende tratar. Isto implica que seja formulado um modelo conceptual da natureza do problema que 
integre a interpretação do escoamento e do transporte no aquífero. 

Os dados necessários para a caracterização do problema podem ser sintetizados nos aspectos: 
(1) fonte de poluição (tipo de poluentes, volume libertado, área de infiltração e tempo e duração da 

descarga); 
(2) hidrogeologia (caracterização do regime de escoamento das águas subterrâneas, 

nomeadamente dos seguintes parâmetros: porosidade, condutividade hidráulica, espessura do 
aquífero, profundidade à superfície freática, fronteiras físicas e hidráulicas, presença de 
camadas confinantes e direcção do escoamento) e 

(3) poluentes presentes (as propriedades dos compostos químicos que se pretendem tratar devem 
ser conhecidas por forma a determinar as suas eventuais implicações nos processos de 
reabilitação; destaca-se a solubilidade na água, a densidade, o coeficiente de partição octanol-
água, a pressão de vapor, a viscosidade e a biodegradabilidade). 

Em síntese, o desenvolvimento de um plano de reabilitação deve ser seleccionado de entre as 
tecnologias de reabilitação apropriadas, com base nas características dos poluentes e do local, nos 
objectivos e níveis de qualidade a atingir, bem como nos custos e no tempo disponíveis para a reabilitação. 
A selecção de tecnologias de reabilitação pode resultar numa integração de diversos processos de 
contenção e de reabilitação e não apenas num. 

4.3 Selecção das tecnologias apropriadas 
Do ponto de vista científico e técnico, a determinação da aplicabilidade de tecnologias de 

reabilitação de águas subterrâneas poluídas é geralmente desenvolvida com base na análise do seguinte 
conjunto restrito de parâmetros: condutividade hidráulica do meio, pH da água, composição química da 
água, potencial de adsorção da matriz e a presença de microrganismos no solo. 

Este conjunto de parâmetros permite apoiar a selecção de determinadas tecnologias in situ e, em 
especial, eliminar as tecnologias que se apresentam inadequadas para determinados poluentes e/ou para 
determinadas situações hidrogeológicas. A Fig. 5 apresenta um diagrama de decisão e apoio à reabilitação 
de aquíferos poluídos efectuado com base na quantificação de algumas dessas variáveis (LEITÃO, 1997). 

As características físicas do meio hidrogeológico constituem o ponto de partida de análise da 
viabilidade da aplicação de processos de reabilitação in situ. Em geral, para valores de condutividade 
hidráulica inferiores a 10-8 m/s a utilização de tecnologias de tratamento in situ não é viável. Nesses casos 
é recomendada a utilização de processos de contenção da poluição, nomeadamente através de barreiras 
físicas, na medida em que é difícil a extracção da água desses sistemas e o tratamento in situ é dificultado 
pela lenta circulação de fluidos. 

Para valores de condutividade hidráulica com uma ordem de grandeza superior a 10-8 m/s mas 
inferior a 10-6 m/s, a reabilitação in situ apenas é possível para os compostos voláteis, a eliminar por 
processos de injecção de ar na zona saturada (MACDONALD e RITTMANN, 1993). Outro tipo de 
poluentes terão que ser eliminados através de tecnologias físicas de bombagem e de tratamento, sendo 
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contudo necessário garantir que a extracção de água seja efectuada a velocidades compatíveis com os 
objectivos da reabilitação. Para formações argilosas, a baixa velocidade de circulação da água impossibilita 
a sua aplicação. 

Teoricamente, a reabilitação por bombagem e tratamento é aplicável para todos os tipos de metais, 
sais e LNAPL presentes em solução e é possivelmente aquela que apresenta menores restrições na 
aplicação, sendo, por isso, um dos métodos com mais vasto campo de aplicação. Como forma de 
aumentar a solubilidade e a mobilidade dos poluentes são por vezes utilizados diferentes processos, caso 
da desadsorção química para facilitar a passagem de poluentes orgânicos da matriz sólida para a água. 

Apenas a partir de valores de condutividade hidráulica superiores a 10-6 m/s é possível a reabilitação 
in situ de compostos não voláteis. A existência de valores de condutividade hidráulica favoráveis ao 
tratamento in situ joga a favor da decisão por reabilitações deste tipo, uma vez que são, geralmente, as 
mais económicas do ponto de vista do tempo e carecem de menores recursos financeiros. 

Dentro das tecnologias de reabilitação in situ, a bioreabilitação apresenta actualmente um 
desenvolvimento muito superior à dos processos químicos (STAPS, 1991). Deste modo, no caso da 
presença de compostos biodegradáveis - a maioria dos quais são orgânicos - as biotecnologias de 
reabilitação in situ oferecem um conjunto de processos possíveis para a reabilitação, em condições 
aeróbias e anaeróbias, por vezes auxiliadas por processos de co-metabolismo. 

As condições de potencial redox e de pH devem estar dentro de intervalos específicos que 
permitam, por um lado o crescimento das bactérias e, por outro lado, a não acomodação de agentes 
inibidores, como por exemplo os metais pesados, em concentrações tóxicas. A maioria das bactérias do 
subsolo preferem valores de pH entre 6,5 e 8, apesar de se poderem adaptar a condições ligeiramente 
diferentes destes limites (BARBEE, 1994). 

A presença de oxigénio ou de outros aceitadores de electrões é essencial para que se processe a 
biodegradação dos poluentes orgânicos. Os principais são o ar, o oxigénio, o peróxido de hidrogénio e o 
nitrato. As concentrações indicadas para a biodegradação dependem do poluente e do meio envolvente. 

Outra importante questão para a biodegradação é a existência de uma concentração de substrato 
mínimo, isto é, um substrato que permita a extracção da energia necessária à manutenção da actividade 
biológica dos organismos responsáveis pelo processo de biodegradação. A presença de uma concentração 
de substrato abaixo dos valores mínimos exigidos pode provocar um significativo decréscimo da população 
e, consequentemente, da eficácia da bioreabilitação. Os microrganismos podem ser inibidos pela elevada 
concentração dos próprios poluentes, pelo que a biodegradação se dá geralmente na zona mais diluída 
(LEE et al., 1988). 

De entre os compostos que não são biodegradáveis - a maioria dos compostos inorgânicos como 
alguns metais e sais - os processos químicos de reabilitação in situ oferecem algumas possibilidades de 
tratamento. A desadsorção funciona como processo complementar do tratamento por bombagem e em 
especial para compostos orgânicos. Para o caso de poluição por compostos inorgânicos, nomeadamente 
por elevadas concentrações de ferro e de manganês, a precipitação química in situ (Vyredox) é um dos 
processos de eleição para a sua remoção (HALLBERG e MARTINELL, 1976). 

A remoção in situ por processos químicos é ainda possível para a maioria dos aniões principais por 
processos de electromigração. O método de electromigração proposto por RUNNELLS e WAHLI (1993) é 
potencialmente aplicável a todos os poluentes com carga eléctrica, presentes nas águas subterrâneas. 
Contudo, são as espécies não reactivas e altamente solúveis como os sulfatos, os nitratos, os cloretos e o 
sódio, as que exibem melhores condições de aplicação. Também os metais, em especial quando presentes 
em quantidades elevadas, podem ser tratados por este método, nomeadamente o cobre, o zinco, o crómio, 
o chumbo, o cádmio e o mercúrio (LAGEMAN, 1991). 

Por fim, as barreiras activas são um processo muito pouco experimentado à escala real mas que 
apresenta um potencial de reabilitação muito favorável, nomeadamente para a remoção de alguns 
hidrocarbonetos e também de iões. 
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As barreiras permeáveis permitem a passagem de água mas impedem a passagem de determinados 
poluentes. Este processo pode ser conseguido através da extracção, estabilização e degradação de 
poluentes. Estas tecnologias incluem processos de adsorção, troca iónica, precipitação química e 
estabilização biológica. 

Chama-se a atenção para o facto de a utilização da Fig. 5 não dispensar uma análise aprofundada 
de todos os factores que caracterizam uma determinada situação de poluição. A selecção de uma 
tecnologia pela utilização do diagrama apresentado pode ser posta em causa por factores diversos. Tal é o 
caso de condicionantes hidrodinâmicos como por exemplo a presença de zonas com condutividades 
hidráulicas muito diferentes que dificultam ou impossibilitam o tratamento in situ por imposições de níveis 
de qualidade a atingir elevados, eventualmente incompatíveis com a tecnologia adoptada. Para aprofundar 
as condicionantes apresentadas por cada uma das tecnologias remete-se para LEITÃO (1997), 
nomeadamente a leitura das secções intituladas "campo de aplicação de tecnologias" das secções 
correspondentes às tecnologias físicas, químicas e biológicas. 
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Fig. 5 - Diagrama para apoio à decisão dos processos de reabilitação de aquíferos poluídos mais adequados 
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5. CONCLUSÕES 
Nesta comunicação procurou-se apresentar uma síntese dos principais aspectos a ter em atenção 

no planeamento e na gestão dos recursos hídricos subterrâneos por forma a protegê-los das principais 
ameaças de poluição que potencialmente os possam afectar. Nesse âmbito apresentam-se os conceitos 
principais sobre a vulnerabilidade de aquíferos à poluição, sobre perímetros de protecção de captações e 
sobre a reabilitação de aquíferos poluídos. 

O conhecimento científico sobre os conceitos e métodos necessários para pôr em prática a 
protecção e a reabilitação das águas subterrâneas é suficiente para que se dê início à sua aplicação. 
Importa agora aplicar esse conhecimento a um número mais vasto de casos para darmos cumprimento às 
exigências de proteger, melhorar e reabilitar todas as águas, impostas pela Directiva-Quadro da Água. 
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RESUMO 

 
Entre as linhas de acção da Directiva Quadro da Água incluem-se programas de medidas, de 
implementação obrigatória por parte dos Estados-membros, tendentes a mitigar os fenómenos de 
poluição das águas subterrâneas, de modo a evitar a sua deterioração.  
Para responder aos desafios ambientais preconizados pela Directiva Quadro da Água, são 
apresentadas as principais estratégias de combate à poluição das águas subterrâneas tendo em conta 
os resultados do diagnóstico dos recursos hídricos de Portugal Continental realizado no âmbito dos 
Planos de Bacia Hidrográfica.  
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1 A ÁGUA NÃO É UM PRODUTO COMERCIAL COMO OUTRO QUALQUER, MAS ...  
 
... um património que deve ser protegido, defendido e tratado como tal.  

É com esse considerando que se inicia o texto da Directiva 2000/60/CE (JOCE, 2000), que 
estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água. De entre essas linhas de 
acção incluem-se obviamente programas de medidas, de implementação obrigatória por parte dos 
Estados-membros, tendentes a mitigar os fenómenos de poluição das águas subterrâneas de modo a 
evitar a sua deterioração.  

É importante referir que na génese desta Directiva, um diploma assinado a 23 de Outubro de 
2000, está a declaração de um seminário ministerial sobre águas subterrâneas realizado em Haia, em 
1991 cujo objectivo final era: ‘garantir a protecção e a utilização das águas subterrâneas mediante uma 
planificação integrada e uma gestão sustentável destinadas: a evitar um agravamento da poluição, a 
manter a qualidade da água subterrânea não poluída e a restabelecer se for caso disso, a qualidade 
das águas subterrâneas poluída’ (JOCE, 1996). Nessa resolução (96/C355/01), o Parlamento Europeu 
e o Conselho da União Europeia acordaram na necessidade de se estabelecer procedimentos para  a 
regulamentação da captação das águas doces e para o controlo da qualidade das mesmas e de um 
programa de acção sobre a protecção e a gestão integrada das águas subterrâneas cujas principais 
linhas se enquadram nos seguintes programas: a) desenvolvimento de uma política na perspectiva do 
desenvolvimento sustentável da agricultura; b) desafios ambientais associados aos nitratos e a outras 
emissões minerais; c) desafios ambientais associados aos produtos fitofarmacêuticos e biocidas; d) 
desafios ambientais associados à utilização das lamas de depuração; e) controlo das fontes de 
poluição devida às actividades e instalações que possam afectar a qualidade das águas subterrâneas. 

Não é pois de estranhar que algumas dessas preocupações apareçam em muitos dos artigos 
em que se divide a Directiva Quadro da Água, com o intuito de alcançar um bom estado das águas 
através da definição e execução de programas imediatos de medidas.  

Para as águas subterrâneas, para além dos requisitos de bom estado, a Directiva aponta para 
a necessidade de identificar e inverter qualquer tendência significativa e persistente para o aumento da 
concentração de poluentes. 

São assim objectivos específicos  da Directiva:  
a) assegurar a redução global da poluição das águas subterrâneas e evitar o seu agravamento (art. 1º);  
b) obrigar os Estados-membros a proteger, melhorar e reconstituir todas as massas de água 
subterrânea, com o objectivo de alcançar um bom estado das águas subterrâneas, o mais tardar 15 
anos a partir da entrada em vigor da directiva (art. 4º); 
c) assegurar que os Estados-membros garantirão a elaboração de programas de monitorização do 
estado das águas (art. 8º) 
d) assegurar a execução da Directiva 91/676/CE, relativa à protecção das águas contra a poluição 
causada por nitratos de origem agrícola, o mais tardar 12 anos a partir da entrada em vigor da directiva 
(art. 10º); 

Por último as estratégias de combate à poluição da água estão delineadas no artigo 16º, onde 
se incluem avaliações de risco  específicas para os casos de poluição tópica e difusa,  enquanto que as 
estratégias para prevenir e controlar a poluição das águas subterrâneas estão enquadradas no art. 17º. 
 
2 UMA GESTÃO QUALITATIVA SUSTENTÁVEL DEVE PROMOVER A ... 
 

...protecção e preservação de todas as águas e eventualmente melhorar a sua qualidade actual.  
A protecção da qualidade deve ter em vista eliminar as fontes de poluição directas e indirectas, 

restabelecendo se for viável a qualidade das águas poluídas.  
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O diagnóstico dos recursos hídricos subterrâneos de Portugal Continental realizado no âmbito 
dos Planos de Bacia Hidrográfica revelou casos de poluição quer tópica como difusa (em muitos casos 
com carácter persistente) e situações de alto risco em muitos dos sistemas aquíferos. A gravidade das 
situações detectadas exige a implementação urgente de estratégias tendentes a mitigar e a prevenir a 
poluição no meio hídrico subterrâneo nacional (RIBEIRO ed., 2003).  

Para esse combate à poluição das águas subterrâneas foram propostas no âmbito do Plano 
Nacional da Água (INAG,2001) um conjunto de medidas de acção que visam dar resposta a curto e a 
médio prazo aos desafios ambientais enunciados na Directiva Quadro da Água. Essas estratégias 
enquadram-se nos seguintes programas: i) Identificação e prevenção das situações de risco de 
poluição difusa e tópica; ii) Recuperação da qualidade das águas subterrâneas; iii) Protecção do 
domínio hídrico subterrâneo. Dá-se em conta em seguida das abordagens metodológicas e dos 
instrumentos legislativos já implementados ou a implementar para cumprir esse objectivo ambiental.  

 

2.1 – Definição de zonas de risco à poluição difusa  
 

Neste programa está incluída a análise do impacto da aplicação na agricultura, de adubos, 
fertilizantes e pesticidas nas águas subterrâneas.  

Dever-se-á caracterizar as fontes de poluição difusa, através de indicadores tais como o volume 
dos produtos vendidos, as doses por hectare, a frequência de tratamento, a toxicidade para o homem 
e/ou ecológica, a mobilidade, a solubilidade e as características de bio-acumulação.  

Dever-se-á igualmente identificar e caracterizar as práticas de irrigação tendo em conta o 
universo das culturas agrícolas existentes. Esta análise deve ser realizada por programas de 
monitorização específicos alicerçados em redes de observação implementadas para esse efeito 

A metodologia a utilizar na definição das zonas de risco será de carácter multi-disciplinar quer 
utilizando métodos expeditos (ver figura 1), quer utilizando índices de susceptibilidade específicos de 
contaminação agrícola (ver figuras 2 e 3) ou técnicas mais sofisticadas como sejam os métodos 
geoestatísticos (PARALTA e RIBEIRO, 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1 – Áreas com risco de contaminação agrícola na Orla Meridional calculadas utilizando um método expedito em 
ambiente SIG (INAG, 2002) 
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Figura 2 – Mapa de susceptibilidade à contaminação agrícola: sector da margem esquerda do rio Guadiana do sistema 
aquífero dos gabros de Beja (SERRA et al., 2003) 
 
 

 
 

Figura 3 – Aplicação de SIG na avaliação da vulnerabilidade aquífera e cartografia da contaminação agrícola por pesticidas 
e nitratos na região do Ribatejo: Mapeamento do Índice de Susceptibilidade  com indicação dos resultados da  
monitorização de 1996 relativa aos nitratos (A) e resultados das campanhas de pesticidas de 1998 (B). (PARALTA et al., 
2001) 
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2.2 Identificação das zonas vulneráveis aos nitratos de origem agrícola segundo a Directiva 
91/676/CE 

A poluição do meio hídrico subterrâneo em Portugal por nitratos de origem agrícola está quase 
sempre associada à agricultura intensiva pela utilização excessiva de fertilizantes e/ou por práticas 
agrícolas irracionais 

O conceito de zona vulnerável com vista a proteger as águas contra a poluição difusa causada 
por nitratos de origem agrícola, foi definido na Directiva 91/676/CE e publicada no Jornal Oficial das 
Comunidades de 31 de Dezembro de 1997, posteriormente  transposta para a origem jurídica interna 
pelo Dec-Lei 235/97 de 3 de Setembro. Os objectivos deste diploma são: a redução da poluição das 
águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola, impedindo a propagação desta 
poluição (art. 2º). Entende-se aqui zonas vulneráveis como aquelas áreas que drenam para as águas 
poluídas e as águas susceptíveis de serem poluídas (art. 4º). 

Os critérios de identificação das águas subterrâneas poluídas por nitratos são os referidos no 
anexo I desse diploma: Águas subterrâneas que contenham ou apresentem risco de conter uma 
concentração de nitratos superior a 50 mg/l.  

A curto prazo é objectivo deste programa actualizar o número de zonas vulneráveis aos nitratos 
de origem agrícola que se encontram delimitadas desde 1997 e descritas na Portaria nº 1037/97 de 1 
de Outubro1. Estudos recentes (INAG, 2002) apontam para um aumento significativo do número de 
zonas vulneráveis a delimitar, reflectindo com mais realismo os cenários de poluição agrícola 
actualmente existentes a nível nacional. 
 
2.3 Aplicação do Código das Boas Práticas Agrícolas  

 
Tendo em vista prevenir a poluição das águas subterrâneas com nitratos em terrenos de regadio 

deverá ser implementado o Código das Boas Práticas Agrícolas (MADPR, 1997) com o objectivo de 
assegurar uma correcta gestão da água, proporcionando condições favoráveis para uma eficiente 
absorção dos nitratos pelo raizame das culturas. 

O código deverá ser aplicado prioritariamente naqueles locais onde existe evidência de práticas 
agrícolas irracionais e de uso excessivo de adubos e fertilizantes e nos quais existem indicações de 
tendência significativa de aumento de nitratos.  

Esta medida deve ser acompanhada por programas de monitorização da qualidade da água que 
permitam inferir do grau de aplicabilidade daquele código face às alterações impostas às práticas 
agrícolas.  
 

2.4 Modelação do transporte de poluentes em meios subterrâneos  

Esta acção consiste na implementação e aplicação de modelos de transporte de poluentes para 
prever a propagação de poluentes nas vizinhanças de focos de poluição pontual (por ex. lixeiras e 
explorações de minas abandonadas e outras instalações que produzem efluentes que pela sua 
perigosidade poderão contaminar o aquífero). Estes modelos devem só ser implementados nos 
sistemas aquíferos para os quais existe já um modelo conceptual que descreva adequadamente o seu 
funcionamento hidráulico e um conjunto de dados com um mínimo de representatividade espaço-
temporal no que respeita ao fenómeno de poluição. Deverão ser utilizadas ferramentas que simulem 
                                                 

1 Foram definidas 3 zonas vulneráveis localizadas no aquífero livre entre Esposende e Vila de Conde, no aquífero quaternário 
de Aveiro e no aquífero miocénico e jurássico da Campina de Faro. 
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processos advectivos, difusivo-dispersivos, adsorção/absorção, reactivos, de decaimento, etc. incluindo 
os modelos do tipo estocástico-determinístico (ver figura 3)  
 

2.5 Aplicação de técnicas de investigação in-situ do fenómeno de poluição 

A utilização de técnicas de investigação in situ, como é o caso da aplicação de traçadores nos 
aquíferos, permitirá confirmar ou modificar a interpretação que se tem da dispersão de poluentes 
naqueles meios onde existe uma grande incerteza dado o elevado grau de não aleatoriedade presente 
nos meios cársicos e fissurados. Permitirá simultaneamente obter estimativas de parâmetros 
fundamentais para a modelação como é o caso do coeficiente de dispersividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4– Modelação estocástico-determinística da poluição de águas subterrâneas em meio poroso heterogéneo 
(RIBEIRO, 2000) 

 

 
2.6 Recuperação da qualidade da água subterrânea dos aquíferos poluídos 
 

O objectivo deste programa de acção é re-estabelecer a qualidade da água subterrânea 
naqueles aquíferos identificados como poluídos na fase de caracterização e diagnóstico e que 
possuem condições de virem a ser descontaminados. 

Conforme as situações de contaminação existentes (tipo e extensão do aquífero, natureza dos 
poluentes, extensão da pluma, etc.) serão utilizadas técnicas de remediação específicas: tratamento 
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bombagem in-situ, contenção por barreiras e por geo-membranas, por degradação biológica, química 
in-situ e bioremediação. 

 
2.7 Caracterização e modelação da intrusão salina em aquíferos costeiros 
 

Nesta medida incluem-se: i) a caracterização das situações de intrusão marinha com base nos 
dados de concentração em cloretos, dos caudais de extracção, etc. ii) a identificação das zonas de 
risco por métodos geoestatísticos (ver figura 5), iii) a implementação e aplicação de modelos de 
simulação do movimento da interface água doce/água salgada naqueles aquíferos costeiros nos quais 
existe indicações de um fenómeno de intrusão marinha, iv) a previsão da sua evolução face a cenários 
de exploração do recurso, v) a utilização de técnicas de isótopos ambientais para identificar aqueles 
casos em que a contaminação salina é devida à lixiviação de massas de sal-gema. 
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Figura 5 – Avaliação por técnicas geoestatísticas do grau de contaminação salina por lixiviação de diapiros na zona da 
Maragota, Algarve. A – Localização da área em estudo; B- Mapa de iso-probabilidades que a concentração de cloretos 
exceda o valor crítico de 249 mg/l Cl; C - Gráfico que indica a probabilidade de encontrar, a uma distância h no domínio de 
valores ≥  185 mg/l Cl um valor ≥  376 mg/l Cl (RIBEIRO, 1999). 
 
2.8 Delimitação de perímetros de protecção de captações ao abrigo do decreto-lei nº 382/99  

O decreto-lei nº 382/99 de 22 de Setembro estabelece as normas e os critérios para a 
delimitação dos perímetros de protecção de captações para abastecimento público.  

O diploma é aplicado para captações que abastecem aglomerados populacionais com mais de 
500 habitantes ou cujo caudal de exploração seja superior a 100 m3/ dia (segundo o art. 1º). Segundo 
este diploma o perímetro de captação engloba (ver fig. 5) 3 zonas: imediata, intermédia e alargada 
cujos critérios para a sua definição se encontram especificados no art. 3º.  

A delimitação deverá ser realizada sempre que possível com base em estudos hidrogeológicos 
preliminares que possibilitem posteriormente a utilização de métodos analíticos ou numéricos robustos. 
Só no caso de evidentes lacunas de informação hidrogeológica, se deverá recorrer à utilização do 
método de raio fixo, como aliás se encontra consignado no Dec-Lei nº382/99. No contexto desta 
medida está incluída a implementação de perímetros de protecção específicos como é o caso das 
zonas de conexão hidráulica directa e das zonas costeiras onde exista ou possa vir a existir intrusão 
marinha. 
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Figura 5 – Perímetro de protecção de captação (INAG,1999) 
 
3 AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DEVEM SER CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DO...  
 

... ciclo hidrológico que interage dinamicamente com as águas superficiais tanto em termos 
quantitativos como qualitativos.  

Assim se lê na resolução 96/C355/01 do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia. 
É nesse espírito que as estratégias de combate à poluição das águas subterrâneas devem enquadrar-
se, isto é, no âmbito de um programa de protecção e gestão integrada das águas superficiais e 
subterrâneas, promovendo a gestão da procura e da oferta de água de acordo com as disponibilidades 
existentes em cada bacia hidrográfica e da maior adequabilidade técnica, ambiental e económica. Para 
esse efeito devem ser utilizados modelos de optimização e simulação que permitam encontrar a melhor 
solução de gestão do recurso água tendo em conta um critério de escolha dado por uma função custo-
benefício. 

Todas estas estratégias estão alicerçadas numa política comum que é de, não fazer depender 
nenhum sistema multi-municipal de abastecimento de água de uma única origem de água (albufeira ou 
aquífero) diversificando tanto quanto possível essas origens com base nos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos disponíveis. 
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RESUMO 
Apresenta-se uma discussão sobre as origens das mineralizações de águas subterrâneas da região do 
Minho (NW de Portugal). De um modo geral, as águas são muito pouco mineralizadas, com valores de 
condutividade eléctrica inferiores a 450 µS/cm. O carácter cortical dos circuitos subterrâneos é também 
apoiado pelos valores de pH e de Eh, situando-se a maioria das amostras no domínio ácido e com 
elevado poder oxidante. A fácies hidroquímica dominante é a cloretada sódica, seguindo-se a 
bicarbonatada cálcica. Observa-se uma zonalidade em termos de fácies hidroquímicas, já que a fácies 
cloretada, dominante no litoral, vai sendo substituída, progressivamente, pela fácies bicarbonatada nas 
regiões mais interiores. A sílica representa 5% a 50% da mineralização total, estando as amostras mais 
siliciosas associadas a percolações em mantos de alteração graníticos. Não se observa evolução 
hidrogeoquímica de âmbito regional, admitindo-se total independência dos circuitos subterrâneos, o 
que é explicável pelo acentuado recorte geomorfológico. Não obstante o carácter local dos circuitos e 
os curtos tempos de permanência das águas no meio subterrâneo, estas encontram-se em equilíbrio 
ou sobressaturadas em relação às principais espécies minerais das rochas graníticas e em relação às 
espécies de neoformação. Na origem das mineralizações estão envolvidos, essencialmente, três 
processos: a concentração por evaporação das águas de infiltração, a interacção água-rocha e a 
intervenção antrópica. Nos locais onde esta intervenção é pouco significativa, a concentração por 
evaporação explica cerca de 70% da mineralização das águas, enquanto a interacção água-rocha é 
responsável pelos restantes 30%.  
. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: hidrogeoquímica; granitos; Minho; interacção água-rocha; poluição. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 
 A região do Minho (NW de Portugal) apresenta importantes recursos hídricos subterrâneos, 
não só em termos de quantidade, mas também em relação à qualidade físico-química e microbiológica 
das águas. Os primeiros trabalhos de índole hidrogeológica sobre esta região, desenvolvidos por LIMA 
(1994) e LIMA (2001), vieram valorizar estes recursos hídricos, nomeadamente pela identificação dos 
processos mineralizadores destas águas, de onde a actividade antrópica não se pode alhear.  
 A dependência regional em águas subterrâneas é bastante elevada, tanto no que respeita seu 
aproveitamento para abastecimento público, como também em relação à utilização no domínio privado 
em zonas onde as redes municipais não chegam. Aliás, os grandes sistemas intermunicipais recém 
criados não abrangem toda a população, designadamente os aglomerados situados nas zonas mais 
montanhosas. Ora, sendo estas áreas das mais pobres da União Europeia, é fundamental que se 
aprofunde o seu conhecimento hidrogeológico com vista ao aproveitamento dos importantes recursos 
hídricos subterrâneos de que dispõem.  
 Neste trabalho faz-se uma caracterização hidrogeoquímica do NW de Portugal (Figura 1), 
evidenciando-se as origens das mineralizações das águas, de modo a identificar os principais 
mecanismos envolvidos e a avaliar o impacto antrópico na qualidade dessas águas. Para o efeito foi 
definida uma rede de amostragem, constituída por 91 pontos de água, de forma a abranger as 
principais fácies graníticas da região. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Localização e geologia da área estudada (polígono azul). Esquema adaptado de DIAZ 
GARCIA (1992). 

 
2 – GEOLOGIA 
 
 A área envolvida neste estudo localiza-se na Zona Centro – Ibérica (ZCI) do Maciço Hespérico 
e é constituída, predominantemente, por granitóides e metassedimentos. A instalação dos granitóides 
parece ter estado subordinada à zona de cisalhamento de Vigo – Régua, como sugerem os 
alinhamentos definidos pelos seus afloramentos. Contrastando com o NW da ZCI, nesta região 
prevalecem os granodioritos, em detrimento dos granitos de duas micas (Figura 1). 
 A região foi muito afectada pela fracturação tardi-varisca, predominando as rupturas NNE-SSW 
a ENE-WSW e NW-SE que, no conjunto, recortam os maciços graníticos, formando blocos mais ou 
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menos individualizado, mas definindo patamares paralelos à linha de costa. As mais altas cotas 
correspondem a planaltos descontínuos, preservados no topo destes blocos, podendo atingir-se 
altitudes da ordem dos 1500 m.  
 Os mantos de alteração das rochas graníticas e metassedimentares, com profundidades 
médias de aproximadamente 15 m, têm carácter descontínuo, uma vez que estão fortemente 
dependentes do grau de fracturação das rochas. 
 
3 – CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA 
 
 3.1 – Parâmetros de campo 
 
 No momento da amostragem foram medidos, no campo, os seguintes parâmetros: 
condutividade eléctrica, pH, Eh e temperatura. Os histogramas da Figura 2 mostram a distribuição dos 
valores dos diferentes parâmetros.   

 0 100 200 300 400

(%)

0
2

4
6
8

10
12

14
16
18

20
22

CE (µS/cm)

A

       
0

5

10

15

20

25

30

4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 pH

(%) B

  

 
0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 100 200 300 400 500 Eh (mV)

(%) C

       
0

2

5

8

10

12

15

18

20

7 9 11 13 15 17 19 21 23 T (�C)

D(%)

 
Figura 2 Distribuição dos valores de condutividade eléctrica (A), pH (B), Eh (C) e temperatura (D) das 

amostras recolhidas na área em estudo (dados de campo). 
 
 A condutividade eléctrica apresenta uma distribuição bimodal (Figura 2A), destacando-se as 
classes de 20 µS/cm a 40 µS/cm e de 80 µS/cm a 100 µS/cm. De salientar que 65% das amostras 
possuem valores de condutividade inferiores a 100 µS/cm, considerando-se por isso águas muito 
pouco mineralizadas.  
 No que respeita ao pH, verifica-se que praticamente todas as amostras se enquadram no 
domínio ácido (Figura 2B), apresentando valores entre 5 e 7. Águas com pH inferior a 5 e superior a 7 
constituem excepções.  
 Os valores de potencial redox (Figura 2C) mostram que as águas possuem importante 
capacidade oxidante. Este aspecto sugere que o tempo de trânsito das águas no meio subterrâneo não 
é suficiente para proporcionar o consumo do oxigénio dissolvido e a consequente redução dos 
constituintes. A maioria das amostras (75%) possui valores de Eh entre 200 mV e 300 mV. 
 Relativamente à temperatura (figura 2D) verifica-se que a classe modal corresponde ao 
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intervalo de 15 ºC a 16 ºC. Os valores superiores a 17 ºC podem ser considerados anómalos e 
resultam de medições efectuadas em pontos afastados das respectivas emergências.  
 Esboça-se uma correlação positiva entre os valores de temperatura e os logaritmos dos valores 
da condutividade eléctrica (Figura 3), sugerindo que as águas mais mineralizadas percorrem circuitos 
subterrâneos mais profundos. Contudo, não se exclui a possibilidade das águas mais quentes 
pertencerem a áreas com temperatura média do ar mais elevada, daí resultando um incremento na 
mineralização das águas, devido à concentração por evaporação das águas de infiltração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 3 Diagrama de dispersão dos valores de temperatura e dos logaritmos da condutividade 

eléctrica.  
 3.2 – Catiões 
 
 Na Figura 4 apresenta-se a distribuição dos valores dos catiões Ca2+, Mg2+, Na+ e K+. Em 
todos os casos, as distribuições seguem, de um modo geral, um modelo Log-normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 Distribuição dos valores dos catiões principais nas amostras de águas estudadas e 

respectivos diagramas de dispersão (valores em meq/L N – nº de amostras). 
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 Em relação ao cálcio, verifica-se que 87% das amostras apresentam teores inferiores a 0,5 
meq/L. O conteúdo em magnésio não ultrapassa, em cerca de 80% das amostras, 0,2 meq/L. O sódio 
mostra uma distribuição mais homogénea que as dos restantes catiões, mas apenas 35% das 
amostras apresentam concentrações superiores a 0,4 meq/L. Os teores de potássio concentram-se 
abaixo de 0,1 meq/L. Os teores medianos dos diferentes catiões são, pela ordem antes apresentada, 
0,192 meq/L, 0,097 meq/L, 0,353 meq/L e 0,030 meq/L. Face a estes valores, podemos concluir que 
estamos na presença de águas predominantemente sódicas, seguindo-se as águas cálcicas. O 
potássio é, em termos medianos, o catião menos abundante nestas águas, o que se compreende se 
atendermos a que, se por um lado, é um constituinte minoritário da precipitação, é também um dos 
menos lixiviados no processo de meteorização, quando comparado com o cálcio e o sódio. Além 
disso, como tende a ser preferencialmente fixado pelos minerais argilosos, aparece em pequenas 
quantidades nas águas subterrâneas. 
 Em termos de distribuição espacial, há uma tendência para as águas sódicas se concentrarem 
preferencialmente na região litoral, enquanto que as águas cálcicas ocorrem em sectores mais 
interiores, o que mostra a influência marítima na composição das águas subterrâneas. 
 
 3.3 – Aniões 
 
 A Figura 5 mostra a distribuição dos principais constituintes aniónicos nas amostras 
estudadas. À semelhança dos catiões, também os aniões principais apresentam distribuições Log-
normais. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Distribuição dos valores dos aniões principais nas amostras de águas estudadas e 
respectivos diagramas de dispersão (valores em meq/L; N – nº de amostras). 
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 Em relação ao bicarbonato, cerca de 80% das amostras possuem teores iguais ou inferiores a 
0,2 meq/L, situando-se a mediana em 0,12 meq/L. O ião sulfato apresenta, em 80% dos casos, 
concentrações inferiores a 0,2 meq/L. A mediana é de 0,08 meq/L. O ião cloreto é o mais abundante, 
uma vez que 65% das amostras apresentam teores superiores a 0,2 meq/L, com um valor mediano de 
0,31 meq/L. Relativamente ao ião nitrato, teores inferiores a 0,2 meq/L estão presentes em 60% das 
situações. O valor mediano é de 0,07 meq/L. Trata-se, assim, de águas predominantemente cloretadas 
a que se seguem as águas bicarbonatadas (Figura 6). À semelhança da distribuição espacial do sódio 
e do cálcio, também as águas cloretadas ocorrem essencialmente ao longo da faixa litoral, enquanto 
que as bicarbonatadas se situam em áreas mais interiores. No entanto, mesmo em zonas interiores, 
ocorrem pontualmente águas cloretadas e mesmo nitratadas, mas a sua mineralização está 
essencialmente relacionada com a actividade antrópica.  
 Como se observa na Figura 6, as águas são predominantemente cloretadas sódicas e, em 
menor número, bicarbonatadas. Identifica-se um aumento da mineralização desde as águas cloretadas 
sódicas ou sódico-cálcicas até às bicarbonatadas cálcicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Projecção da composição química das amostras no diagrama de Piper. 
 
 3.4 – Sílica 
 

Na Figura 7 apresenta-se a distribuição dos teores em sílica nas amostras analisadas. Embora o 
ajuste seja modesto, a distribuição aproxima-se do modelo gaussiano com o centro localizado à volta 
de 12 mg/L de SiO2. O intervalo interquartílico é delimitado inferiormente pelo valor 8,7 e superiormente 
pelo teor 15,6 mg/L. Apenas 10% das amostras apresentam concentrações superiores a 19 mg/L de 
SiO2. 
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 Em termos da mineralização total das amostras, a sílica representa percentagens que variam 
entre 5% e 50%, sem que se verifique qualquer relação entre os teores absolutos de sílica e as 
respectivas proporções na mineralização total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 Distribuição dos teores de sílica nas águas analisadas. A – histograma, incluindo a 
comparação com a distribuição normal; B – diagrama de percentis. 

 
 
  As observações de campo sugerem que, independentemente do tipo de água e da sua 
profundidade, as amostras com teores mais elevados de sílica estão normalmente associadas a meios 
onde a espessura dos mantos de alteração é maior. 
 
 3.5 – Elementos Vestigiários 
 

 Além da análise aos constituintes maiores das águas foram também efectuadas determinações, 
em algumas amostras, dos teores dos seguintes constituintes menores e vestigiais: Al, As, B, Ba, Be, 
Cd, Cu, Li, Mo, Pb, Sb, W e Zn. O alumínio foi doseado em 77 amostras, 61 das quais foram também 
sujeitas a determinações de arsénio, cádmio, cobre e zinco. Os restantes elementos foram pesquisados 
em apenas 28 amostras. À excepção do alumínio e do bário, cujos teores são detectáveis pelos 
métodos analíticos utilizados em praticamente todas as amostras analisadas, os restantes elementos 
apresentam, na maioria dos casos, concentrações abaixo dos limites de detecção.  
 Assim, relativamente ao alumínio, os teores variam entre 0,002 mg/L e 0,334 mg/L. A média e a 
mediana são, respectivamente, de 0,064 mg/L e 0,043 mg/L. Cerca de 85% das amostras apresentam 
teores inferiores a 0,1 mg/L (Figura 8). Apesar da alteração dos aluminossilicatos corresponder a um 
fenómeno de dissolução incongruente, quando as soluções são relativamente ácidas (normalmente 
com pH inferior a 4 ou 5) as próprias neoformações mineralógicas (caulinite e gibsite) tornam-se 
solúveis, permitindo a passagem de algum alumínio para as águas. Como vimos, a nível regional, as 
águas subterrâneas são predominantemente ácidas, admitindo-se por isso que, de um modo geral, os 
teores de alumínio encontrados nas águas possam ter origem na hidrólise dos aluminossilicatos. Aliás, 
o facto de existir uma ténue correlação negativa entre os teores de alumínio e o pH das águas apoia 
esta interpretação. Além disso, fazemos notar que parte do alumínio analisado poderá não estar na 
forma iónica (elementar ou complexa), uma vez que as partículas argilosas poderão possuir dimensões 
inferiores aos poros dos filtros (0,45 µm). 

Em relação ao Ba (Figura 8), os teores são significativamente mais baixos que os de alumínio e 
variam entre 0,001 mg/L e 0,077 mg/L, com média e mediana de 0,012 mg/L e 0,006 mg/L, 
respectivamente. Apenas 4 amostras (das 28 analisadas) apresentam teores superiores a 0,015 mg/L. 
 No que respeita ao As, Be, Cd e Sb nenhuma das amostras acusou teores mensuráveis. 
 Relativamente aos restantes elementos, apresenta-se no Quadro 1 uma síntese estatística dos 
valores encontrados.  
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Figura 8 Distribuição dos teores de alumínio e de bário nas amostras analisadas. 

 
Embora, aparentemente, se trate de águas de circulação epidérmica, as 7 amostras que 

acusaram presença de boro pertencem a pontos de água (poços e furos) implantados nas proximidades 
de emergências minerais. O cobre surge em pontos de água de diferentes tipos (nascentes, poços e 
furos) e apresenta uma distribuição espacial mais aleatória que o boro. O lítio circunscreve-se às 
imediações das ocorrências hidrominerais de Caldelas e Valinha (sector Monção-Melgaço). O 
molibdénio aparece, de um modo geral, associado aos mesmos pontos onde foi detectada a presença 
de boro e/ou lítio. O chumbo surge apenas em três pontos de água, todos na região de Caldelas. Os 
mesmos pontos revelaram também a presença dos outros elementos já discutidos. Relativamente ao 
zinco, a sua presença foi apenas identificada nos pontos onde foi também acusada a existência de um 
ou mais dos restantes elementos vestigiais. O tungsténio está limitado a um único ponto de água 
(nascente) na região de Caldelas, onde aliás foram também identificados praticamente todos os outros 
elementos. Deste modo, a presença de alguns destes elementos em concentrações elevadas parece 
estar relacionada com ambientes geológicos muito específicos. 

 
Quadro 1 Parâmetros estatísticos relativos a alguns elementos vestigiais (valores em mg/L; N – 

número de amostras; CV – coeficiente de variação; AIQ – amplitude interquartílica). 

Elemento N Mínimo Máximo Amplitude Média Mediana CV AIQ 

B 7 0,007 0,200 0,193 0,049 0,010 1,514 0,069 
Cu 17 0,003 0,070 0,067 0,019 0,010 1,138 0,018 
Li 6 0,005 0,050 0,045 0,013 0,005 1,396 0,002 

Mo 10 0,090 0,200 0,110 0,129 0,100 0,381 0,100 
Pb 5 0,0002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,624 0,001 
Zn 18 0,009 0,200 0,191 0,046 0,025 1,062 0,060 
W 1 0,020 0,020 - - - - - 

 
4 – ORIGENS DAS MINERALIZAÇÕES 
 
 4.1 – Concentração por evaporação das águas de infiltração 
 

Como se depreende da análise da Figura 4, a melhor correlação entre catiões corresponde ao 
par Na+/Mg2+. Tratando-se de constituintes predominantemente marinhos, este facto traduz a 
importância da concentração por evaporação das águas de infiltração na mineralização das águas 
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subterrâneas. De facto, excluindo as amostras com teores de Mg2+ superiores a 0,2 meq/l (por 
apresentarem maior dispersão e pelo facto do magnésio poder ter outra origem), obtém-se uma relação 
de 0,27 na razão Mg2+/Na+ (Figura 9), semelhante à da água do mar (0,23) e à da precipitação regional 
(0,26).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 Diagrama de dispersão dos teores de magnésio e de sódio das amostras com concentrações 
de Mg2+ < 0,2 meq/L. 

 
 Em relação aos aniões, a melhor correlação é obtida para o par Cl-/SO42- (Figura 5), realçando 
também a importância do fenómeno antes descrito na mineralização das águas subterrâneas. 
 Destaca-se, também, a relação Cl-/Na+ (Figura 10), cujo valor (0,95) é inferior à encontrada na 
água do mar (1,16) e na precipitação regional (1,20-1,43). Admitindo que o cloreto pode funcionar como 
um bom traçador, a relação obtida sugere que a comparticipação marinha do Na+ varia entre 67 a 80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 Diagrama de dispersão dos teores de cloreto e de sódio. 
 

 4.2 – Interacção Água-Rocha 
 
 A importância da interacção água-rocha é realçada, à partida, pela relação entre o total de 
sólidos dissolvidos calculado (TSDc) e a condutividade eléctrica medida (CEm) das águas (Figura 11A), 
que se traduz pela expressão 

TSDc (mg/L) = 0,63 CEm (µS/cm) (1) 
 

 Considerando apenas as amostras com valores de CEm iguais ou inferiores a 100 µS/cm 
(Figura 11B), verifica-se que o factor de conversão (0,70) é superior ao obtido para a totalidade das 
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amostras (0,63). Apesar da diferença não ser muito acentuada, este facto sugere que a concentração 
dos constituintes com baixo grau de dissociação, particularmente a sílica, não é proporcional à 
mineralização das amostras. Pelo contrário, as amostras com mais baixa condutividade podem 
apresentar teores em sílica relativamente elevados, assim como, amostras muito mineralizadas podem 
possuir teores modestos de sílica, indiciando a participação de outra fonte na mineralização total das 
águas, provavelmente antropogénica. 
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Figura 11 Diagramas de dispersão dos totais de sólidos dissolvidos calculados (TSDc) e dos valores de 
condutividade eléctrica medida no campo (CEm). A – todas as amostras; B – amostras com CEm ≤ 100 

µS/cm. 
 
 Excluindo as amostras com teores de nitratos superiores a 0,1 meq/L (consideradas não 
poluídas), o cálcio e o magnésio definem uma boa correlação linear (Figura 12). 
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Figura 12 Diagrama de dispersão dos logaritmos das concentrações de cálcio e magnésio em 
amostras com teores de nitratos inferiores a 0,1 meq/L. 

 
 Observa-se, também, que as amostras mais empobrecidas em cálcio se afastam da recta de 
regressão linear, tornando-se os teores de magnésio praticamente independentes dos teores de cálcio. 
Estas amostras pertencem a áreas que drenam, principalmente, a partir de granitos de duas micas ou, 
em alguns casos, correspondem a amostras muito pouco mineralizadas de pontos de água implantados 
em granitóides biotíticos. Este aspecto, se por um lado atesta a grande diversidade composicional dos 
granitos de duas micas, não deixa de reflectir, por outro lado, o paralelismo da alteração das 
plagioclases e das biotites do grupo de granitóides biotíticos com plagioclases cálcicas. 
 Tal como referido anteriormente, admite-se que 20 a 33% do sódio existente nas águas 
subterrâneas seja o resultado da interacção água-rocha. Com base neste raciocínio, aos resultados 
analíticos do sódio foi subtraída a fracção de origem marinha. Considerando apenas as amostras com 
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teores de nitratos inferiores a 0,1 meq/L (por razões já expostas) e projectando os teores de sódio em 
função dos teores de sílica, obtém-se o diagrama da Figura 13. 
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Figura 13 Diagrama de dispersão dos teores de sódio resultante da interacção água-rocha e dos 
teores de sílica. 

 
 Nestas condições, as proporções provenientes da alteração das rochas, variam entre 3 e 56% 
do sódio total com um valor médio de 30%, sendo por isso semelhante ao obtido na relação Cl-/Na+.  
 Projectando as concentrações de cloretos e magnésio das amostras com teores de nitratos 
inferiores a 0,1 meq/L, verifica-se a existência de uma correlação linear positiva entre os teores dos 
dois parâmetros, definindo-se uma recta de regressão de mínimos quadrados com uma inclinação de 
3,54 (Figura 14). Sendo de 5,08 e 5,01 o valor desta relação na água do mar e na precipitação regional, 
respectivamente, e admitindo não haver perda nem ganhos de cloretos durante a infiltração, estima-se 
em 29% o contributo da interacção água-rocha na mineralização em magnésio das águas 
subterrâneas, como resultado da alteração das biotites. 
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Figura 14 Diagrama de dispersão dos teores de magnésio e cloreto das amostras com concentrações 
de nitratos inferiores a 0,1 meq/L. 

 
 Considerando ainda as águas com baixos teores de nitratos (< 0,1 meq/L) observa-se uma 
correlação positiva entre os teores de bicarbonato e de cálcio, a qual é interpretado como o contributo 
da hidrólise das plagioclases na mineralização cálcica das águas. (Figura 15). 
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Figura 15 Diagrama de dispersão dos teores de cálcio e bicarbonato das amostras com concentrações 
de nitratos inferiores a 0,1 meq/L. 

 
A importância da interacção água-rocha na mineralização das águas é ainda posta em relevo 

pelo diagrama da Figura 16, onde se apresentam apenas os pontos representativos das amostras com 
teores de nitratos inferiores a 0,1 meq/L. A correlação positiva entre as concentrações de bicarbonato e 
os somatórios dos catiões principais mostra que o aumento dos teores daquela espécie de carbono 
inorgânico se deve ao consumo de protões associada à hidrólise dos minerais silicatados que, por sua 
vez, coloca em solução os referidos catiões.  
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Figura 16 Diagrama de dispersão dos teores de bicarbonato e dos somatórios dos catiões principais. 
 

 Na Figura 17, projectam-se os teores de sílica em função dos teores de bicarbonato nas 
amostras com mineralizações inferiores a 100 mg/L. A opção por este grupo de amostras resulta do 
facto das amostras com mineralizações superiores possuírem elevados teores de nitratos, indiciando 
contaminação. A correlação positiva observada realça a importância da hidrólise dos silicatos na 
mineralização das águas. Para mineralizações superiores àquele valor, outros processos deverão estar 
envolvidos, nomeadamente a decomposição de matéria orgânica que produz dióxido de carbono sem 
que haja paralelismo com o incremento de sílica. 
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Figura 17 Diagrama de dispersão dos teores de sílica e de bicarbonato, em amostras com 
mineralizações inferiores a 100 mg/L. 

 
 Também a nível vestigiário, a relação entre os teores de cobre e os teores de zinco (Figura 18) 
é interpretada como resultado da alteração de veios de sulfuretos intragraníticos.  
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Figura 18 Diagrama de dispersão dos teores de cobre e de zinco nas águas analisadas. 
 
Apesar do reduzido tempo de permanência no meio subterrâneo, as águas encontram-se em 

equilíbrio ou sobressaturadas em relação às principais espécies minerais das rochas graníticas e em 
relação às espécies de neoformação, designadamente a caulinite que é a espécie secundária mais 
abundante (Figura 19). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19 Estados de equilíbrio água-rocha (Qz – quartzo; FK – feldspato potássico; Mosc – moscovite; 

Cau – caulinite; Gib – gibsite) 
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 4.3 – Influência antrópica 
 
 Além dos processos mineralizadores antes mencionados, a influência antrópica na composição 
química das águas subterrâneas faz-se sentir, ainda que de forma discreta. A avaliação desta 
influência é feita, sobretudo, com base nas concentrações de nitratos nas águas subterrâneas, cujo 
valor mediano é de 0,1 meq/L. Na análise efectuada anteriormente, considerámos que as águas com 
concentrações abaixo deste valor poderiam ser consideradas pouco ou nada poluídas. Pelo contrário, 
concentrações superiores são, provavelmente, indicadoras da influência antrópica na mineralização 
das águas, já que, nem a precipitação, nem o substrato geológico justificariam tais concentrações.  
 Pela distribuição espacial dos pontos de água com concentrações de nitratos superiores a 0,1 
meq/L, verifica-se que a contaminação é discreta, uma vez que pontos de água muito próximos 
apresentam teores de nitratos muito diversificados. 
 Na tentativa de identificar a origem da contaminação por nitratos, procuramos estabelecer 
correlações entre estes e os restantes parâmetros físico-químicos. A única correlação aceitável é a 
relativa ao par NO3-/Mg2+ (Figura 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20 Diagrama de dispersão dos teores de nitratos e magnésio nas amostras com concentrações 

de NO3- superiores a 0,1 meq/L. 
 

 Uma correlação semelhante foi obtida por TERAO et al. (1993) e interpretada como resultado 
da utilização simultânea de fertilizantes azotados e magnesianos na agricultura pois, como referem 
HOUZIM et al. (1986) o magnésio é, juntamente com o cálcio e o sódio, um elemento frequentemente 
utilizado para promover o crescimento dos tecidos vegetais. De facto, sendo o magnésio um elemento 
constituinte da clorofila, facilmente se compreende a importância do mesmo no desenvolvimentos dos 
vegetais. Desta forma, admite-se que a correlação obtida traduz a utilização de fertilizantes ricos em 
azoto e magnésio. 
 Sem excluir outras proveniências, como as relacionadas com a descarga directa de efluentes 
domésticos, admite-se que a actividade agrícola possa estar relacionada com a mineralização de 
algumas águas subterrâneas. 
 
5 – CONCLUSÕES 
 
 A região do Minho (NW de Portugal) apresenta importantes recursos hídricos subterrâneos, 
tanto em termos quantitativos, como no que respeita à qualidade das águas. 
 De um modo geral, as águas são muito pouco mineralizadas, ligeiramente ácidas e oxidantes, 
evidenciando circuitos subterrâneos relativamente rápidos e pouco profundos. As fácies hidroquímicas 
dominantes são a cloretada sódica e a bicarbonatada cálcica. Não obstante o carácter local dos 
circuitos hidrogeológicos e o reduzido tempo de permanência das águas no meio subterrâneo, as 
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mesmas apresentam-se em equilíbrio ou mesmo sobressaturadas em relação às principais espécies 
minerais dos granitos e às espécies secundárias. 
 Para a mineralização das águas contribuem essencialmente a concentração por evaporação 
das águas de infiltração e a interacção água-rocha. No entanto, a elevada mineralização de algumas 
águas não pode ser explicada apenas por estes dois processos, admitindo-se que a actividade 
antrópica seja responsável pelos valores anómalos identificados, já que o nitrato aparece em elevadas 
concentrações. Nestas amostras estabelece-se uma boa correlação entre os teores de nitratos e os 
teores de magnésio, a qual é interpretada como a consequência da utilização de fertilizantes na 
agricultura. Nas águas onde a influência antrópica é nula ou pouco significativa, e em termos gerais, a 
concentração por evaporação das águas de infiltração explica cerca de 70% da mineralização total, 
ficando os restantes 30% imputados à interacção água-rocha.  
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RESUMO 

 
Apresenta-se uma síntese dos resultados obtidos no Projecto Comunitário COASTIN  “Medição, 

monitorização e gestão sustentável - A dimensão costeira: Componente Águas Subterrâneas", 
desenvolvido para a Comissão Europeia, no âmbito do Programa de Cooperação com Países em 
Desenvolvimento (INCO-DEV), de Dez. 1998 a Nov.  2002. O desenvolvimento da componente Águas 
Subterrâneas foi assegurada pelo LNEC e pela Universidade de Goa (parceiro subcontratado do 
LNEC). Na componente Águas Subterrâneas do Projecto COASTIN visou-se, entre outros temas, o 
estudo da minimização dos riscos ambientais da exploração de águas subterrâneas nas zonas 
costeiras dos aquíferos de Bardez, em Goa. Desenvolveram-se bases científicas para uma melhor 
Política de Gestão dos Recursos Hídricos, e aplicaram-se modelos matemáticos para a optimização da 
utilização sustentável das águas subterrâneas. Estudaram-se também a vulnerabilidade e os riscos de 
poluição das águas subterrâneas. Foram as seguintes as tarefas desenvolvidas: (1) Avaliação da 
vulnerabilidade das águas subterrâneas usando o método DRASTIC; (2) Modelação para a delimitação 
de perímetros de protecção de captações de águas subterrâneas; (3) Modelação do escoamento 
subterrâneo do aquífero costeiro de Bardez, em Goa, e (4) a Optimização da extracção de águas 
subterrâneas com prevenção da intrusão marinha. Uma descrição das actividades desenvolvidas pelo 
LNEC durante os quatro anos do Projecto COASTIN está disponível em 
http://www.dha.lnec.pt/nas/estudos/COASTIN.htm. 
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1 – INTRODUÇÃO 
O principal recurso natural pesquisado pelo LNEC (Parceiro 3) do Projecto COASTIN foi águas 

subterrâneas em zonas costeiras da Índia. Os objectivos do LNEC além do da coordenação financeira 
do Projecto, foram (1) o desenvolvimento de critérios científicos sólidos para uma Melhor Política de 
Gestão e para a Optimização de Ferramentas Matemáticas, i.e. modelos matemáticos de gestão 
apropriados e práticas para a optimização dos recursos hídricos subterrâneos existentes; e (2) 
pesquisa sobre a caracterização da Vulnerabilidade, do Risco e da Protecção, visando a 
minimização dos riscos ambientais das águas subterrâneas.  

Esta pesquisa foi desenvolvida com o apoio do parceiro 7, a Universidade de Goa, Índia. 
Uma das tarefas principais da componente Águas Subterrâneas do projecto COASTIN foi a 

obtenção de dados hidrogeológicos reais, visando a caracterização quantitativa e qualitativa de três 
áreas de estudo seleccionadas.  

Para se aumentar a eficiência de acesso aos dados programou-se uma base de dados 
hidrogeológicos, que se denominou INVENTOR_INDIA.  

Reprogramou-se o modelo matemático do balanço hídrico sequencial diário BALSEQ, 
desenvolvido no LNEC (cf. LOBO-FERREIRA, 1981) para as condições climáticas da Índia (fortes 
monções). 

Esta tarefa fez parte de um pacote maior de transferência de conhecimentos não só da União 
Europeia para a Índia mas também, e realçamos este facto, da Índia para a UE.  

2 - PROGRAMAÇÃO DA BASE DE DADOS INVENTOR_INDIA 
A nova base de dados de águas subterrâneas foi intitulada INVENTOR_INDIA (Inventor de 

Inventory). A Base de Dados foi programada em Microsoft Access® e dividida para cada uma das 
áreas de estudo, i.e. (1) INVENTOR_Kakinada, (2) INVENTOR_Thane, e (3) INVENTOR_Goa. 

A estrutura da base é de 14 tabelas destinadas ao armanezamento dos aspectos 
hidrogeológicos dos pontos monitorizados (cf. Quadro 1). 

Quadro 1 - Descrição geral da Base de Dados INVENTOR_INDIA 
Table General description 

LOCATION This table gives the position of the water point and some characteristics 
of the water point which do not change with time or depth. 

LITHOLOGY This table contains the lithological log of the well.  
CASING This table contains the depth and the diameter of the casing.  
SCREEN This table refers to the zones in the well where there is inflow of water to 

the well.  
SEAL This table contains the position of the isolation sections of the well and 

the isolating material. 
LEVEL This table contains the depth to the piezometric level. In the case of a 

spring (water point type 3) it can not be used.  
TEST This table refers to the values of a pumping test carried out in a well. 

AQUIFER This table contains the values that characterise the hydraulic properties 
of the aquifer. 

FIELDDATA This table contains data about field measurements of some physico-
chemical parameters. 

CHEMICS This table contains information about chemical analysis of water 
samples. 
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Table General description 
TEXT This table allows for any text concerning observations or any 

information about the water point. 
AQUIFER 

DEFINITION 
This table gives information about the aquifer system and also about the 
position of the top and the bottom of the aquifer system. 

ABSTRACTI
ON 

This table contains information about measured discharge of natural 
springs or abstraction from the aquifer. 

ABSTRACTI
ON 

AVERAGE 

This table gives information about monthly average discharge of natural 
springs or monthly abstraction from the aquifer. 

 

3 - CARACTERIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO 
Estão disponíveis na página da Internet do projecto COASTIN (cf. LOBO-FERREIRA, 1999), dois 

artigos sobre a experiência europeia de caracterização e mapeamento da vulnerabilidade à poluição de 
águas subterrâneas, em http://www.teriin.org/teri-wr/coastin/papers/paper1.htm e 
http://www.teriin.org/teri-wr/coastin/newslett/coastin.pdf. 

No âmbito do projecto foram publicados 4 Relatórios do LNEC sobre GIS and Mathematical 
Modelling for the Assessment of Groundwater Vulnerability to Pollution: (1) Application to the 
Case-Study Area in Goa (cf. CHACHADI et al., 2001a, e NAGEL et al. 2001); (2) Application to the 
Case-Study Area in Kakinada (cf. CHACHADI et al. 2002a), e (3) Application to the Case-Study 
Area in Thane (cf. CHACHADI et al. 2002b).  

Os relatórios referidos apresentam uma descrição dos métodos seleccionados para a 
caracterização da vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição, passando depois à descrição 
das variáveis hidrogeológicas e ao mapeamento da vulnerabilidade usando o método DRASTIC. Foram 
mapeados os aquíferos da taluka de Bardez situada no estado de Goa, os aquíferos do distrito de East 
Godavari, e os aquíferos da área de estudo de Thane, localizada no estado de Maharashtra (cf. Figura 
1). Nas considerações finais dos relatórios faz-se uma análise da informação qualitativa derivada dos 
mapeamentos. 

 
 

 
Área de estudo de Goa 

 

Área de estudo de Thane 

 
 

Área de estudo de Kakinada 

Figura 1  - SIG e modelação matemática para a caracterização da vulnerabilidade à poluição das águas 
subterrâneas 
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4 - EXTRACÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E RISCO DE 
INTRUSÃO MARINHA  

Os aquíferos costeiros constituem uma importante fonte de recursos hídricos subterrâneos. Tal 
como em Portugal, também as zonas costeiras indianas são altamente povoadas, um facto que origina 
uma procura de água acrescida. 

Este efeito, conjuntamente com uma disponibilidade de menor importância ou variável no tempo 
dos recursos hídricos superficiais, conduz a um gradual aumento da utilização de águas subterrâneas, 
com a consequente progressão da cunha salina nos aquíferos costeiros, causando assim uma menor 
disponibilização dos recursos de água doce. 

Nos aquíferos costeiros existe, naturalmente, um corpo de água salgada ou salobra formando 
uma cunha sob a água doce, menos densa. Por bombagem intensiva ou prolongada num aquífero 
costeiro, se não houver compensação por água doce proveniente do interior, por recarga natural ou 
artificial, a superfície piezométrica na vizinhança diminui, originando o fenómeno de intrusão marinha. 

O resultado desta pesquisa foi publicado no  COASTIN Newsletter 6, de Março 2002 (cf. LOBO-
FERREIRA et al., 2002a), disponível em http://www.teriin.org/teri-wr/coastin/newslett/coastin6.pdf. 

Na Figura 2 apresentam-se duas curvas originais, calculadas para a região de Goa, onde se 
estabelecem, em função do tipo de terreno, as funções que devem ser respeitadas para se impedir a 
intrusão marinha, i.e. as relações entre os caudais de exploração e as distâncias à linha de costa 
necessárias para se evitar a intrusão marinha. 

5 - AVALIAÇÃO DA RECARGA DE AQUÍFEROS 
A avaliação da recarga de aquíferos é um dos aspectos primordiais na caracterização 

hidrogeológica quantitativa. A recarga corresponde ao ganho ou renovação de água subterrânea, que 
alimenta num dado período de tempo o sistema aquífero. Se se gerir adequadamente o sistema 
aquífero, as extracções são compensadas pela recarga evitando-se o esvaziamento do sistema 
aquífero, ou seja, o rebaixamento indesejável da superfície piezométrica regional, o que pode vir a 
causar o esgotamento das reservas hídricas subterrâneas ou o arraste de águas de menor qualidade 
para o aquífero. Por outro lado, recargas significativas podem vir a favorecer a diluição de 
concentrações elevadas de elementos poluentes, provenientes de acções poluentes anteriores.  

A modelação matemática da recarga de aquíferos começou, no LNEC, com a programação do 
modelo matemático do balanço hídrico sequencial diário BALSEQ. O modelo foi inicialmente 
desenvolvido para avaliação da recarga de aquíferos de regiões semiáridas (cf. LOBO-FERREIRA, 
1981). 

No âmbito do projecto COASTIN foi desenvolvida uma revisão do estado dos conhecimentos 
sobre metodologias de avaliação da recarga de aquíferos, visando a sua aplicação às zonas costeiras 
indianas seleccionadas para o estudo. Realça-se nomeadamente a revisão do método do balanço 
hídrico sequencial diário e do método do hidrograma do escoamento. Essa revisão (cf. LOBO-
FERREIRA, 2001) foi publicada na Índia, pelo TERI. Está disponível na Internet, página do projecto 
COASTIN, o artigo LOBO-FERREIRA (2000a) sobre recarga de aquíferos e mapeamento da 
vulnerabilidade à poluição em http://www.teriin.org/teri-wr/coastin/newslett/coastin2.pdf. 

Desenvolveu-se, também no âmbito do projecto COASTIN, a monitorização dos níveis 
piezométricos dos aquíferos, nas três áreas de estudo. Esses dados foram utilizados para a calibração 
do modelo matemático do escoamento subterrâneo MODFLOW (cf. Figuras 3 e 4) e para o 
desenvolvimento dos modelos de optimização da exploração dos aquíferos costeiros da área de estudo 
de Goa. 
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Figura 2  - Taxas de extracção sustentáveis em função da distância à linha de costa, para se evitar a 
intrusão marinha, calculadas para as formações aquíferas de lateritos (condutividade hidráulica  kf=4.3 
m/d) e arenosas (condutividade hidráulica  kf =31.8 m/d)  

6 - ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA 
 

Toda a informação sobre qualidade da água, correspondente a 1623 resultados de análises 
químicas efectuadas entre Maio de 1989 e Outubro de 2002, foram armazenadas nas Bases de Dados 
INVENTOR_Kakinada.mdb, INVENTOR_Thane.mdb e INVENTOR_Goa.mdb (cf. Quadro 2). 

Sobre esta temática CHACHADI e LEITÃO (2002a, b) publicaram "Health of the Groundwater 
Regime in a Coastal Delta of East Godavari, Andhra Pradesh”, e "Impacts of Irrigated Agriculture on 
Groundwater Regime in East Godavari Coastal Delta of Andhra Pradesh”. 

Os principais problemas de poluição encontrados nas três áreas de estudo foram analisados e 
as causas da poluição foram inferidas a partir das pressões ambientais exteriores (driving forces), e.g. 
das práticas agrícolas e das práticas de saneamento básico existentes (ou melhor da sua ausência ou 
insuficiência).  
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Quadro 2 - Dados da monitorização qualitativa 
 

Quantity records in the databases INVENTOR_GOA.mdb, INVENTOR_THANE.mdb, and 
INVENTOR_KAKINADA.mdb 

Study area Goa Thane Kakinada Total 
n.º of analysis 975 225 423 1623 
Measuring 
period  

05/97 - 1/2000 5/2000 - 10/2002 5/89 - 4/2000 5/89-10/2002

 
 

7 - ZONAMENTO PARA PROTECÇÃO DE CAPTAÇÕES DE ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS 
 

Um dos instrumentos legais mais eficazes para assegurar a protecção qualitativa dos recursos 
hídricos subterrâneos é o zonamento, i.e. o estabelecimento de limites legais para perímetros de 
protecção de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento humano. Estes limites 
são estabelecidos em função da geologia, das características hidráulicas dos aquíferos e dos volumes 
de exploração. Nas zonas de protecção em volta das captações, devem ser estabelecidas restrições 
legais relativas ao uso do solo. 

Está disponível na Internet, na página do projecto COASTIN, o artigo LOBO-FERREIRA (2000b) 
sobre conceitos e legislação para protecção de águas subterrâneas em  http://www.teriin.org/teri-
wr/coastin/newslett/coastin3.pdf. 

As zonas de protecção em torno das captações são em geral definidas por distâncias fixas (para 
a protecção imediata da captação, por exemplo um raio de 25 metros em torno da captação) ou em 
função do tempo de percolação de eventuais poluentes no subsolo (e.g. zona de protecção próxima: 50 
dias; zona de protecção alargada: 3500 dias). Essas zonas destinam-se à atenuação de eventuais 
efeitos de poluição (poluição antropogénica bacteriológica) e a permitir a monitorização específica, 
preventiva. Se for detectada uma contaminação na zona de protecção próxima ou alargada, poder-se-á 
proceder à sua eliminação antes desta atingir a captação. Em casos extremos dever-se-á proceder ao 
encerramento da captação afectada. Um dos principais resultados científicos obtidos pelo projecto 
COASTIN foi o desenvolvimento de uma nova metodologia, já em aplicação em Portugal e em Espanha 
(cf. MOINANTE, 2002, 2003, e LOPEZ, 2003), que permite o mapeamento regional das isolinhas 
correspondentes aos perímetros de protecção de 50 dias. 

O limite dos 50 dias foi escolhido uma vez que é geralmente aceite como o tempo que permite a 
eliminação quase total no subsolo (supõe-se que aproximadamente a 99,9 %) de vírus e de bactérias 
patogénicas (e.g.  E. Coli). 

O método, desenvolvido por KRIJGSMAN e LOBO-FERREIRA (2001), foi aplicado à região 
costeira de Bardez, em Goa, podendo ser visualizado na  Figura 5. A descrição completa do método 
está disponível na Internet, em http://www.dha.lnec.pt/nas/english/projects/BK_LF_ICT2001.pdf. 

FESEKER e LOBO-FERREIRA (2001) analisaram a componente vertical dos perímetros de 
protecção de captações de águas subterrâneas. Esse artigo está disponível na Internet em 
http://www.teriin.org/teri-wr/coastin/newslett/coastin5.pdf. 
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8 - MODELOS DE OPTIMIZAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DAS 
NECESSIDADES HÍDRICAS 
 

Perguntas pertinentes durante um processo de optimização podem ser as seguintes: Como é 
possível encontrar a localização óptima de novas captações para abastecimento e quais são os 
parâmetros mais importantes a considerar? Qual é a importância do número de captações e da 
distância aos hotéis, tomando em linha de conta o custo do solo, as condutas hidráulicas e os custos 
de exploração? Qual é a relação entre a taxa de extracção e o risco de intrusão marinha? Como é 
possível minimizar esse risco? 

Figura 3 - Exemplo dos resultados da aplicação do modelo Modflow à área de estudo Goa: níveis 
piezométricos, calculados em regime transitório após a estação das chuvas (90 dias) 

 
Entre 1999 e 2001, a caracterização dos aquíferos costeiros de Bardez foi desenvolvida por 

CHACHADI et al. (2001a). Os dados recebidos referentes a uma área de 8 x 15 km2 permitiram a 
aplicação e a calibração do modelo matemático de escoamento subterrâneo MODFLOW (Figuras 3 e 
4). Os dados referem-se à piezometria, à espessura saturada do aquífero, às profundidades das 
captações, às taxas de extracção e às porosidades do meio, e foram recolhidos em 59 captações 
(contudo nem todas as captações possuíam o conjunto completo dos  dados referidos).  

Correndo numerosas vezes o modelo matemático MODFLOW foi possível construir a matriz de 
resposta do sistema aquífero para uma solicitação de referência de 100 m3/d  (cf. Figura 6). 
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Figura 4 - Comparação dos resultados obtido pelo modelo matemático com os dados de campo da 
monitorização dos níveis piezométricos 

Esta parte do projecto foi desenvolvida em estreita colaboração com a Universidade de Coimbra. 
Os modelos de optimização foram aplicados a dois cenários de exploração. Os resultados obtidos 
indicam a melhor solução para cada caso estudado (e.g. Figura 7). 
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Figura 5 - Distância de 
protecção de montante simulada 
para a piezometria característica 
do Verão 

Figura 6 - Matriz de resposta do 
sistema aquífero de Bardez, em Goa 
(taxa de exploração 100 m3/d) 
 

Figura 7 - Exemplo da 
solução óptima para o 
Caso de Estudo 2  (QT= 
1000 m3/d) 

 
Foi apresentada à DMinUCE - The 3rd International Conference on Decision Making in Urban 

and Civil Engineering, realizada em Londres em Nov.  2002 - a comunicação Optimal Aquifer 
Development of Goa Coastal Area (India) for Tourism Purposes (LOBO-FERREIRA et al., 2002b).  
Essa comunicação descreve os conceitos de optimização, a função objectivo, as restrições e a 
aplicação à zona costeira de Bardez. Uma versão da comunicação, em língua portuguesa, foi 
apresentada ao 6º Congresso da Água realizado pela Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, 
no Porto, em 2002 (LOBO-FERREIRA et al., 2002c). Sobre esta temática, o artigo LOBO-FERREIRA e 
CUNHA (2002) está disponível na Internet, na página do projecto COASTIN, em 
http://www.teriin.org/teri-wr/coastin/newslett/coastin7.pdf. 
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9 - INDICADORES DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
 

Indicadores de águas subterrâneas são parâmetros quantificáveis que, pela sua natureza, 
elucidam de um modo rápido sobre o estado qualitativo e/ou quantitativo das águas subterrâneas. São 
utilizados para mais facilmente se observarem as tendências de evolução e/ou as mudanças de estado 
quantitativo ou qualitativo das águas subterrâneas, por exemplo indicadores do desempenho de 
processos de reabilitação. Um exemplo de um indicador quantitativo aplicado ao caso de estudo de 
East Godivari foi o de “níveis piezométricos consistentemente crescentes ou decrescentes” (cf. Figura 
8). Neste caso o indicador dá uma clara imagem da falta de drenagem dos campos agrícolas. Uma 
situação inversa, i.e. uma tendência decrescente do indicador, mostraria uma sobreexploração das 
reservas subterrâneas anualmente renováveis (i.e. uma exploração superior à recarga anual do 
aquífero).  

Um exemplo de um indicador qualitativo aplicado ao caso de estudo de Goa foi o “nível de 
bactérias no sistema aquífero” (cf. Figura 9). Neste caso o indicador dá uma imagem da poluição 
provocada por insuficiência ou ausência de sistemas colectivos de recolha de águas residuais (i.e. pela 
existência de fossas sépticas deficientemente mantidas, e/ou da rejeição a céu aberto de efluentes 
líquidos ou de lixos orgânicos em lixeiras). 

 

 

 

 

Figura 8 - Exemplo de um indicador qualitativo de águas 
subterrâneas: os níveis piezométricos nos campos 
agrícolas da área de estudo de East Godavari  

Figura 9 - Exemplo de um indicador 
de qualidade de águas subterrâneas: 
o nível de bactérias nos aquíferos do 
caso de estudo de Goa 

Complementarmente LEITÃO e LOBO-FERREIRA (2002) desenvolveram, também no âmbito do 
projecto COASTIN, uma revisão sobre Padrões, valores guia e de referência da União Europeia e 
internacionais sobre qualidade de águas subterrâneas. 
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10 - MODELAÇÃO DA VULNERABILIDADE DE AQUÍFEROS 
COSTEIROS À INTRUSÃO MARINHA 

 
No âmbito do projecto COASTIN, CHACHADI e LOBO-FERREIRA (2001a, b) desenvolveram um 

novo método para quantificação da vulnerabilidade de aquíferos costeiros à intrusão marinha. Em 
CHACHADI et al. (2002c e 2003) apresentam-se os resultados do estudo do impacto da subida da 
água do mar nos aquíferos costeiros de Bardez. O novo método intitulou-se GALDIT, acrónimo (em 
inglês) dos parâmetros seleccionados: 

• Ocorrência de águas subterrâneas (Groundwater occurrence): tipo de aquífero, livre, confinado 
ou semi-confinado 

• Condutividade hidráulica do meio (Aquifer hydraulic conductivity) 
• Cota do nível piezométrico em relação ao nível do mar (Depth to groundwater Level above the 

sea) 
• Distância à linha de costa (Distance from the shore, i.e. distance inland perpendicular from 

shoreline) 
• Impacte actual de fenómenos de intrusão marinha na região em estudo (Impact of existing 

status of sea water intrusion in the area) 
• Espessura do aquífero na area em estudo (Thickness of the aquifer, which is being mapped). 

Na Figura 10 apresentam-se dois resultados da aplicação do método GALDIT, um considerando 
a situação actual e outro considerando um cenário onde se verifica um aumento regional do nível 
médio do mar de 50 cm. 

Figura 10 - Comparação dos resultados obtidos pelo método GALDIT para a situação actual (à esq.) e 
para um cenário onde se verifica um aumento do nível do mar de 50 cm (à dta.) 

Os artigos CHACHADI e LOBO-FERREIRA (2001a) e CHACHADI et al. (2002c),  referentes ao 
método GALDIT, estão disponíveis na Internet, na página do Projecto COASTIN, em 
http://www.teriin.org/teri-wr/coastin/newslett/coastin4.pdf e http://www.teriin.org/teri-
wr/coastin/newslett/coastin7.pdf. 
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FIG.4: SEAWATER-INTRUSION VULNERABILITY MAP AS
DEPICTED BY GALDIT SCORES FOR NORMAL SEA LEVEL
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RESUMO 
 
Os sistemas aquíferos representam importantes reservatórios hídricos e desempenham um papel 
importante na satisfação dos consumos de água, principalmente quando problemas relacionados com 
a qualidade e a quantidade afectam, cada vez mais, os recursos hídricos em geral e as águas 
superficiais em particular. O presente artigo apresenta a resolução de um problema de planeamento e 
gestão relativo ao sistema aquífero de Palmela. O problema é resolvido utilizando uma das mais 
recentes técnicas de optimização, o Recozimento Simulado. Este método insere-se no grupo das 
heurísticas modernas, contempla uma componente probabilística e adopta uma estratégia, na busca da 
solução óptima, não estritamente descendente, permitindo movimentos ascendentes, evitando cair em 
óptimos locais. 
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1 - INTRODUÇÃO 
O crescente desenvolvimento industrial, bem como o aumento da população e das suas necessidades 
têm vindo a pôr em causa a quantidade e a qualidade de diversos recursos naturais. Os recursos 
hídricos não são excepção, tendo os factores apontados anteriormente, contribuído para um 
incremento do consumo e, muitas vezes, para uma incorrecta exploração dos mesmos. Torna-se, por 
isso, evidente que a optimização do seu planeamento e gestão será a melhor opção nas tomadas de 
decisão relativas a estes recursos. 
Nas últimas décadas, têm vindo a ser aplicados métodos de optimização para resolução de problemas 
relativos à exploração de sistemas aquíferos, sendo a concepção tratada exteriormente ao modelo 
decisional. Para resolução destes problemas têm sido utilizadas, com sucesso, técnicas tradicionais de 
programação como a optimização linear (DENINGER, 1970, AGUADO e REMSON, 1974), não linear 
(MURTAGH e SAUNDERS, 1982) e a programação dinâmica (JONES et al. 1987). 
No entanto, se se quiserem considerar, simultaneamente, as componente de concepção e exploração, 
o modelo decisional do problema apresenta características de natureza discreta e não linear, o que 
torna aqueles métodos inadequados para a resolução de casos reais. 
As heurísticas modernas constituem métodos particularmente apropriados para resolver problemas 
com as características mencionadas (REEVES, 1993). A sua principal característica é utilizarem, no 
encontro da solução óptima, uma estratégia não puramente descendente, permitindo movimentos que 
deterioram a solução, dentro de determinados princípios, evitando cair em óptimos locais. 
A forma como aquela estratégia é seguida, varia, dando origem a diferentes métodos. No presente 
artigo, apresenta-se a resolução de um problema de planeamento e gestão relativo ao sistema aquífero 
de Palmela, através do método do Recozimento Simulado, que tem demonstrado, em trabalhos 
anteriores, dar bons resultados na resolução de problemas desta natureza (MARRYOTT et al., 1993, 
CUNHA, 1999). Mas outros métodos se destacam dentro daquele grupo de heurísticas, como os 
Algoritmos Genéticos que foram utilizados por ROGERS e DOWLA, 1992, RITZEL e EHEART, 1994. 
ZHENG e WANG, 1999, LEE e ELLIS, 1996 utilizaram o “Tabu Search” , JOHNSON et al., 1992, 
ROGERS e DOWLA, 1994 apresentaram trabalhos utilizando as Redes Neuronais.  
 

2 - DESCRIÇÃO DO PROBLEMA E CONSTRUÇÃO DO RESPECTIVO MODELO 
MATEMÁTICO 
Como se referiu anteriormente, neste trabalho apresenta-se a resolução de um problema de 
planeamento e gestão relativo ao sistema aquífero de Palmela. Pretendem-se ver satisfeitas as 
necessidades de água de cinco aglomerados populacionais localizados sobre aquele aquífero (figura 
1), com custo mínimo e respeitando restrições de ordem física, regulamentar, etc. Ter-se-á de decidir 
quanto ao número e localização das captações que vão abastecer cada um dos aglomerados, estes de 
localização e consumo fixos.  
O modelo decisional que vai ser usado para resolução do problema inclui as componentes de 
concepção, de manutenção e de exploração. A componente de concepção vai envolver variáveis do 
tipo inteiro relativas a diâmetros e bombas a escolher na gama comercial disponível, bem como 
variáveis do tipo binário, pois engloba decisões quanto à localização das captações abastecedoras. O 
problema apresenta características de não linearidade, quer ao nível da função objectivo devido à 
variação dos custos com os caudais a bombar, quer ao nível das restrições. Trata-se, portanto, de um 
problema de natureza discreta e não linear. 
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As equações descritivas do aquífero vão ser consideradas no modelo decisional através da utilização 
do método dos Coeficientes de Influência (GORELICK, 1983). Para obtenção da Matriz dos 
Coeficientes de Influência foi construído o modelo de simulação (MIGLIARI e LOBO-FERREIRA, 1997) 
que considerou sobre o aquífero a grelha de discretização apresentada na Fgura 1. 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

17 17

18 35 18

19 37 19

20 31 5 20

21 3 45 49 21

22 40 22

23 23

24 24

25 19 38 46 52 25

26 12 47 26

27 20 39 48 51 56 57 27

28 13 2 28

29 41 53 29

30 27 30

31 14 21 33 42 50 54 31

32 7 15 29 36 55 32

33 1 5 6 16 24 43 33

34 17 22 28 44 34

35 8 10 18 32 4 35

36 2 11 23 25 34 36

37 3 9 1 26 30 37

38 4 38

39 39

40 40

41 41

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

            
              possível captação

             centro de 
consumo

 
 

Figura 1 – Malha de discretização do aquífero e localização dos aglomerados populacionais. 
 
O modelo de simulação teve em consideração as condições iniciais e de fronteira do sistema aquífero, 
bem como as suas características físicas, hidrogeológicas, e ainda os valores de recarga.  
Tendo em consideração os aspectos anteriores, descreve-se a seguir o modelo decisional utilizado 
para resolver o problema (CUNHA, 1999).  
 
Considerando: 
C – número de aglomerados populacionais ou centros de consumo (5); 
M – número de células onde é possível extrair caudal (57); 
D – número de diâmetros disponíveis na gama comercial utilizada; 
B – número de bombas disponíveis na gama comercial utilizada; 
a função objectivo do problema pode ser traduzida pela seguinte expressão, na qual as três primeiras 
parcelas dizem respeito a custos de investimento e as duas últimas parcelas dizem respeito a custos 
de operação e manutenção: 
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onde: 
Lck: distância entre a célula k e o centro de consumo c; cd: custo unitário de comprimento de conduta de 
diâmetro Dd; xdck: variável binária, é igual a 1 se existe ligação, por uma conduta de  diâmetro Dd, entre 
c e k e é 0, caso contrário; VA: valor actual; md: custo unitário de manutenção da conduta de diâmetro 
Dd; profk: profundidade da captação k; p: custo de perfuração por unidade de comprimento; cr: custo de 
revestimento das captações por unidade de comprimento; wk: variável binária, é igual a 1 se existe 
captação em k e 0 caso contrário; Cbkc: custo da bomba Bb, que garante o abastecimento do 
aglomerado c pela célula k; Qck: caudal bombado na célula k para abastecer o aglomerado 
populacional c; Hck: altura de elevação da bomba para que seja possível bombar água na célula k e 
transportá-la até ao centro de consumo c; ce: somatório do custo unitário de manutenção da bomba e 
do custo da energia relativo a elevar a unidade de caudal por unidade de altura. 
  
A primeira restrição traduz o cálculo da altura de elevação da bomba necessária para que seja possível 
bombar água da captação k e transportá-la até ao centro de consumo c. A restrição número dois serve 
para calcular o rebaixamento provocado na captação k devido a uma extracção de caudal em todo o 
aquífero utilizando a Matriz dos Coeficientes de Influência. A terceira restrição representa a perda de 
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carga no transporte do caudal na conduta de diâmetro Dd que liga c a k, calculada através da fórmula 
de Manning-Strikler. As restrições quatro, cinco, seis e sete têm em consideração rebaixamentos 
máximos caudais máximos e mínimos e ainda velocidade máxima. A restrição número oito assegura 
que são satisfeitos os consumos de cada agregado populacional. Surge ainda um grupo de restrições 
com as quais se assegura que se existe solicitação de água por parte do centro c à captação k, então 
existe um e um só diâmetro comercial, escolhido na gama disponível, a ligar o centro c à captação k. 
Este grupo é constituído pelas restrições nove e dez. A restrição número onze indica as variáveis 
binárias. 
 

3 - O ALGORITMO DO RECOZIMENTO SIMULADO 
A utilização do método do Recozimento Simulado como técnica de optimização em problemas de 
natureza discreta data do início dos anos 80. No entanto, foi na década de 50, mais propriamente em 
1953, com METROPOLIS et al., que surgiu a ideia básica deste método. Foi inicialmente aplicado, por 
estes autores, a um problema de Termodinâmica que simulava a mudança de energia de um sistema 
de partículas quando sujeito a um processo de arrefecimento até atingir o estado de energia mínima 
possível (equilíbrio termodinâmico).  
Trinta anos mais tarde, começam a surgir novos desenvolvimentos deste processo, agora já aplicados 
à resolução de problemas de optimização. Os pioneiros desta nova aplicação foram KIRKPACTRICK et 
al., 1983 e CERNY, 1985 independentemente.  
A ideia básica do método do Recozimento Simulado traduz-se da seguinte forma: sendo c a função de 
custo e S o conjunto de soluções candidatas (s ∈ S) e estando a tratar-se, por exemplo, de um 
problema de minimização, gerada aleatoriamente uma solução candidata, s', de custo c(s'), a partir da 
solução s, a transição de s para s' vai ser realizada com probabilidade p=min{1, exp(∆c/θ))}, em que 
∆(c)= c(s)-c(s'), sendo θ um parâmetro de controlo chamado temperatura (designação inspirada no 
processo que deu origem ao método). 
Dito de outra forma, para um dado valor da temperatura, o valor de exp(∆c/θ) é comparado com um 
número aleatório entre 0 e 1. Se este número for menor que a exponencial, então a nova solução é 
aceite, caso contrário é rejeitada. Este processo será repetido, para aquele valor de temperatura, um 
determinado número de vezes até o óptimo já não conseguir ser melhorado, após o que se procederá à 
diminuição daquele parâmetro. Pelo critério de Metropolis (processo de comparação de probabilidades 
descrito anteriormente) é possível verificar que inicialmente, mesmo transições muito negativas serão 
aceites; à medida que a temperatura vai diminuindo, as soluções de pior qualidade são menos 
prováveis de serem aceites. 
Esquematicamente o algoritmo geral do Recozimento Simulado pode ser descrito da seguinte forma 
(CUNHA, 1999): 
 
1.º Geração de uma solução inicial s1; 
2.º Escolha da temperatura inicial θ1; 
3.º Escolha da temperatura final θf; 
4.º 0←j  
5.º  repeat 
6.º 1+← jj  
7.º Escolha de uma solução aleatória ( ) ( ){ }candidatassoluçõesdasconjuntoésSsSs jj

´
j ∈  

8.º Escolha aleatória de [ ]1,0p ∈  
9.º if 
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then ´
1 jj ss ←+  

 else  jj ss ←+1  
10.º Escolha de  jj θθ ≤+1  
      until fj θθ ≤+1  
11.º end 
 

4 - RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 
Ao fazer-se a implementação do algoritmo do Recozimento Simulado são importantes dois aspectos. 
Um prende-se com a geração de soluções candidatas (aspecto este que está intimamente ligado às 
características do problema em si). Outro prende-se com a descrição do processo de arrefecimento 
adoptado (este aspecto já tem a ver com especificações relativas ao algoritmo do método). 
Relativamente ao processo de arrefecimento são importantes quatro aspectos. Um deles está 
relacionado com a escolha da temperatura inicial. A expressão utilizada para o cálculo da temperatura 
inicial, no presente artigo, é a seguinte (CUNHA, 1999, CUNHA e SOUSA, 2001): 

,
ln
1.0 0

1 a
c

−=θ  

onde c0 representa o custo da solução inicial e a é a elasticidade de aceitação que se define como 
sendo a probabilidade de aceitação de uma solução cujo custo é superior ao da solução inicial de uma 
dada percentagem. Com esta expressão o algoritmo calcula uma temperatura tal que, inicialmente, é 
aceite uma percentagem de soluções com probabilidade igual a a cujo custo é superior em 10 % ao da 
solução inicial.  
Posteriormente, tem de ser definida a forma como o parâmetro θ vai ser reduzido. Neste trabalho este 
arrefecimento é feito gradualmente segundo a seguinte expressão (arrefecimento geométrico): 

kk r θθ .1 =+ . 
O parâmetro r designa-se por taxa ou coeficiente de arrefecimento e é graças a ele que se processa a 
diminuição da temperatura.  
Outro parâmetro envolvido no processo de arrefecimento é o número mínimo de iterações  em cada 
temperatura, n1 (cada avaliação no critério de Metropolis é designada, neste contexto, por iteração). 
Neste trabalho, usa-se o seguinte procedimento: realizadas n1 iterações, avalia-se o custo óptimo em 
relação ao encontrado anteriormente e o custo médio dessas n1 iterações. Se não houve 
melhoramento a temperatura diminui, caso contrário, continuam a realizar-se iterações àquela 
temperatura.  
Relativamente ao critério de paragem, este deverá ser tal que permita que o algoritmo “perceba” 
quando é que ainda se está a melhorar a solução e por isso ainda deve continuar a resolução. Neste 
sentido, o critério de paragem utilizado neste trabalho consiste em definir um parâmetro, n2, que é o 
número de patamares de temperatura consecutivos em que não há melhoramento do custo óptimo ou 
do custo médio.  
Adoptado o processo de arrefecimento, procede-se à calibração dos parâmetros envolvidos, a fim de 
encontrar os seus melhores valores e a sua melhor conjugação para obtenção de uma solução 
adequada. Esta solução designa-se por solução óptima e o custo que lhe está associado por custo 
óptimo. No entanto, esta denominação não significa necessariamente solução óptima global, mas sim 
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solução que passou por um processo de optimização e que até ao momento é a melhor solução 
encontrada. Pois, só sob determinadas condições, difíceis de verificar na prática, é que é possível 
garantir o encontro de uma solução óptima global com o método do Recozimento Simulado (AARTS e 
KORST, 1989, AARTS e VAN LAARHOVEN, 1985). 
Relativamente aos melhores valores para os parâmetros intervenientes no processo de arrefecimento e 
fazendo um balanço entre solução de custo mínimo e tempo de resolução, chegou-se, no caso 
presente, ao seguinte: elasticidade de aceitação, a=0.9; número mínimo de iterações em cada 
temperatura, n1=125; factor de arrefecimento, r=0.2; número de patamares de temperatura em que não 
existe incremento do óptimo ou da sua média, n2=20. Verifica-se que para valores superiores ao 
indicado para n1, a solução pouco ou nada melhora, o seu incremento apenas faz aumentar o tempo de 
resolução. Relativamente ao parâmetro n2, constata-se que, com aquele valor, o algoritmo termina com 
uma percentagem de aceitação (número de soluções que são aceites no critério de Metropolis/número 
de soluções candidatas) de cerca de 5 % e que se for incrementado as soluções também não 
melhoram.  
Com estes valores, o tempo de resolução é de cerca de 12 minutos e o custo associado é de 
1.298E+07 euros, distribuindo-se da seguinte forma pelas várias componentes: o custo de investimento 
representa cerca de 23.2% do custo total, o custo de exploração cerca de 74.6% e o custo de 
manutenção cerca de 2.2% (Figura 2). 

Custo de investimento nas
condutas

Custo de investimento na
elaboração dos furos

Custo de investimento no
equipamento
electromecânico
Custo de exploração

Custo de manutenção

 
 

Figura 2 – Distribuição das várias componentes de custo 
 
 
O algoritmo envolve uma componente aleatória pelo que é importante analisar o seu comportamento 
para vários conjuntos de números aleatórios. Para cada simulação foram realizadas trinta execuções 
do programa computacional sendo que, em cada execução, o programa gera uma raiz de números 
aleatórios distinta. Verificou-se que entre essas trinta execuções, se chegou, na grande maioria das 
vezes, à mesma solução. 
Na Figura 3 apresenta-se a representação esquemática da solução óptima e o Quadro 1 apresenta 
uma síntese dos valores que caracterizam esta solução. 
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17 17

18 21.0 18

19 10.1 19

20 20.0 5 20

21 3 9.0 10.0 21

22 15.0 22

23 23

24 24

25 15.0 11.3 13.0 43.0 25

26 30.0 18.0 26

27 16.0 14.6 12.0 24.1 18.2 46.3 27

28 44.5 2 28

29 15.0 36.5 29

30 20.0 30

31 10.0 6.6 5.0 15.0 15.0 20.0 31

32 42.0 11.0 22.4 15.0 14.1 32

33 17.0 34.3 44.5 15.7 20.0 15.0 33

34 20.0 30.0 14.1 15.0 34

35 45.0 50.0 25.0 3.7 4 35

36 25.0 60.0 15.0 26.9 4.8 36

37 30.0 70.0 1 18.1 0.0 37

38 40.0 38

39 39

40 40

41 41

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

            
              possível captação

             centro de consumo

 
 

Figura 3 – Representação esquemática da solução óptima e níveis estáticos inicias. 
 
 
 

Quadro 1 – Caracterização da Solução Óptima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Quadro 2 apresentam-se as restrições de rebaixamentos máximos e caudais máximos em confronto 
com os rebaixamentos verificados e caudais retirados em cada captação. A sombreado estão as 
captações que se designarão, mais à frente, por captações de grande capacidade (têm um caudal 
máximo superior a 0.0250 m3/s).  
 
 
 
 

 

Aglom. Captaçõe
s 

Diâmetros 
(mm) 

Pot. Hidr.
(kW) 

P. de 
Carga 

(m/Km) 

C. 
Aduzido 
(m3s-1) 

C. Total 
(m3s-1) 

1 23 100.00 2.49 2.15 0.0100 0.01 
2 21 200.00 3.38 0.44 0.0289 0.03 
 27 100.00 0.38 0.03 0.0011  

3 16 200.00 8.07 0.47 0.0298  
 33 125.00 1.41 1.67 0.0160 0.08 
 38 125.00 3.49 1.89 0.0170  
 45 125.00 2.68 1.96 0.0173  

4 30 125.00 0.06 1.95 0.0172  
 32 125.00 1.10 1.86 0.0168 0.08 
 34 125.00 1.40 1.90 0.0170  
 48 200.00 6.26 0.45 0.0289  

5 46 125.00 3.70 1.76 0.0164  
 49 125.00 3.21 1.56 0.0154 0.06 
 55 200.00 6.73 0.42 0.0282  
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Quadro 2 – Rebaixamentos e caudais verificados em confronto com os máximos permitidos. 
 
 

Rebaix. 
Máximo 

Caudal 
Bombado

Rebaix. 
Máximo 

Caudal 
Bombado 

Captação Rebaix. 
Verificado 

(m) (m) (m3/s) 

Caudal 
Máximo 
(m3/s) 

Captação Rebaix. 
Verificado 

(m) (m) (m3/s) 

Caudal 
Máximo 
(m3/s) 

1 0.13 3.0 0.0000 0.0174 29 0.14 2.5 0.0000 0.0174 
2 0.13 3.0 0.0000 0.0174 30 0.22 2.5 0.0172 0.0174 
3 0.00 3.5 0.0000 0.0289 31 0.48 2.5 0.0000 0.0174 
4 0.00 3.0 0.0000 0.0231 32 0.29 2.5 0.0168 0.0174 
5 0.13 3.0 0.0000 0.0174 33 0.41 2.5 0.0160 0.0174 
6 0.26 3.0 0.0000 0.0231 34 0.22 2.5 0.0170 0.0174 
7 0.25 3.0 0.0000 0.0231 35 0.41 2.5 0.0000 0.0174 
8 0.13 2.5 0.0000 0.0174 36 0.14 2.5 0.0000 0.0174 
9 0.00 2.5 0.0000 0.0174 37 0.69 2.5 0.0000 0.0174 

10 0.13 2.5 0.0000 0.0174 38 1.34 2.5 0.0170 0.0174 
11 0.26 2.5 0.0000 0.0174 39 0.34 2.5 0.0000 0.0174 
12 0.00 2.5 0.0000 0.0174 40 0.98 2.5 0.0000 0.0174 
13 0.00 2.5 0.0000 0.0174 41 0.20 3.0 0.0000 0.0231 
14 0.51 2.5 0.0000 0.0174 42 0.20 3.5 0.0000 0.0289 
15 0.51 2.5 0.0000 0.0174 43 0.51 3.5 0.0000 0.0174 
16 0.90 4.0 0.0298 0.0347 44 0.07 2.5 0.0000 0.0174 
17 0.39 2.5 0.0000 0.0174 45 0.47 2.5 0.0173 0.0174 
18 0.13 2.5 0.0000 0.0174 46 0.83 2.5 0.0164 0.0174 
19 0.00 2.5 0.0000 0.0174 47 0.99 2.5 0.0000 0.0174 
20 0.00 2.5 0.0000 0.0174 48 1.28 3.5 0.0289 0.0289 
21 0.63 3.5 0.0289 0.0289 49 2.73 3.0 0.0154 0.0174 
22 0.43 3.2 0.0000 0.0174 50 0.00 3.0 0.0000 0.0231 
23 0.26 3.0 0.0100 0.0231 51 0.39 2.5 0.0000 0.0174 
24 0.00 2.5 0.0000 0.0174 52 0.26 2.5 0.0000 0.0174 
25 0.04 2.5 0.0000 0.0174 53 0.14 2.5 0.0000 0.0174 
26 0.03 2.5 0.0000 0.0174 54 0.24 2.5 0.0000 0.0174 
27 0.09 2.5 0.0011 0.0174 55 0.49 3.5 0.0282 0.0289 
28 0.00 3.5 0.0000 0.0289 56 0.00 2.5 0.0000 0.0174 

     57 0.00 3.5 0.0000 0.0289 
 

 
Ainda relativamente à solução apresentada como óptima, esta prevê para a cidade 1 (cidade com 
menor necessidade de água), apenas uma captação. Seguem-se as cidades 2 e 5, a serem 
abastecidas por duas e três captações respectivamente. Para as cidades 3 e 4, que são aquelas cujo 
consumo é mais elevado, a solução considera quatro captações.  
O caudal necessário a cada aglomerado vai condicionar o número de captações que por sua vez, 
também é condicionado pelo caudal máximo permitido em cada captação. Para fazer o abastecimento 
aos aglomerados populacionais, o algoritmo optou por levar uma captação de grande capacidade até 
quase ao limite (Figura 3, Quadro 2) em detrimento de abrir um maior número de captações, o que 
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reflecte, a opção clara, por fazer uma economia de escala. Por outro lado, facilmente se verifica a 
tendência que o algoritmo tem em não escolher, para o abastecimento, as captações situadas mais à 
esquerda do aquífero. Se por um lado, são captações mais afastadas da zona de consumo, por outro, 
são as que apresentam, na Matriz dos Coeficientes de Influência os valores mais elevados (MIGLIARI e 
LOBO-FERREIRA, 1997). Isto é, uma bombagem nessas captações provoca nas da zona envolvente 
rebaixamentos elevados, o que tem como consequência o incremento dos custos de energia. De 
verificar ainda que, de um modo geral, são captações bastante profundas (MIGLIARI e LOBO-
FERREIRA, 1997). Por outro lado, verifica-se que, nem sempre são as captações mais próximas as 
escolhidas para fazer o abastecimento. De facto, essa tendência existe mas não é vinculativa. O que 
parece ter sido um factor importante na escolha das captações foi o seu nível estático inicial (Figura 3). 
Confronte-se agora a solução óptima com outras soluções para se analisarem todos os aspectos 
descritos. 
Considere-se aquela que se designou por Solução A (Quadro 3). Esta solução é em tudo idêntica à 
solução óptima, excepto no que respeita às captações que abastecem a cidade 5. Para fazer o 
abastecimento àquela cidade, a Solução A considera a captação 57 em vez da captação 55, que 
também tem grande capacidade em termos de caudal (Quadro 2) e em vez de considerar a captação 
46, considera a captação 52.  

 
Quadro 3 – Comparação de custos entre a Solução A e a solução óptima. 

 
 

 Solução óptima Solução A 
Custo de investimento nas condutas 2.756E+06 2.557E+06 
Custo de investimento na elaboração das captações 1.340E+05 1.439E+05 
Custo de investimento no equipamento electromecânico 1.271E+05 1.340E+05 
Custo de exploração 9.676E+06 1.464E+07 
Custo de manutenção 2.883E+05 2.690E+05 
Custo total 1.298E+07 1.775E+07 

 
 
Pela Figura 1 observa-se que as captações 52 e 57 estão mais próximas da cidade 5, o que justifica 
um custo de investimento nas condutas inferior. Existe uma pequena diferença também no custo de 
elaboração das captações que se pode justificar por diferenças nas profundidades de elaboração das 
captações. No entanto, as principais diferenças residem nos custos do investimento electromecânico e 
principalmente no custo de exploração. Ao consultar-se a figura 3, onde são apresentados os níveis 
estáticos iniciais, verifica-se que as captações 46 e 55 têm para aqueles valores 13 e 14.12 m 
respectivamente. Ao passo que as captações 52 e 57 têm 43 e 46.32 m. De facto, o nível estático 
inicial, isto é, a distância entre o nível do solo e o nível do aquífero antes de se iniciar qualquer 
bombagem, parece ter sido um factor preponderante na escolha das captações. Este valor entra na 
contabilização da altura de elevação das bombas e consequentemente no cálculo das potências 
hidráulicas bem como nos custos de energia. Assim, tendo em conta que a componente de exploração 
tem o maior peso na contabilização do custo final, não é difícil perceber que sejam escolhidas 
efectivamente, as captações com menor nível estático inicial. 
Um aspecto que importa analisar, e que também já se referiu, é que, para a generalidade das cidades, 
o algoritmo leva sempre uma captação de grande capacidade até quase ao limite evitando abrir um 
maior número de captações. Para concretizar tal opção, verifica-se, que têm de se percorrer grandes 
distâncias, tendo podido optar por abrir captações muito mais próximas. Analise-se a Solução B 
(Quadro 4). Esta solução é em tudo igual à solução óptima, à excepção das captações que abastecem 
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a cidade 4. Para esta cidade, a Solução B considera as captações 43 e 44 em vez da captação 48. 
Aquelas células têm níveis estáticos pouco diferentes da captação 48, tendo “a vantagem” de estarem 
consideravelmente mais próximas do aglomerado populacional.  

 
Quadro 4 – Comparação de custos entre a Solução B e a solução óptima. 

 
 

 Solução óptima Solução B 
Custo de investimento nas condutas 2.756E+06 2.548E+06 
Custo de investimento na elaboração das captações 1.340E+05 1.419E+05 
Custo de investimento no equipamento electromecânico 1.271E+05 1.371E+05 
Custo de exploração 9.676E+06 9.931E+06 
Custo de manutenção 2.883E+05 2.686E+05 
Custo total 1.298E+07 1.302E+07 

 
 
De facto esta solução não está longe da óptima mas mais uma vez compensa abrir um menor número 
de captações ainda que para isso se tenham de percorrer maiores distâncias. 
Seguindo a mesma linha de raciocínio, outro exemplo que se analisou, foi o da Solução C (Quadro 5). 
A solução óptima para a cidade 3 elegeu a captação 16 tendo disponíveis captações muito mais 
próximas do aglomerado. De facto, aquela solução leva a captação 16 até ao seu limite de caudal, não 
havendo nenhuma captação com tanta capacidade nas redondezas. Para extrair o mesmo caudal que 
retira à captação 16, a solução seria abrir um maior número de captações ainda que mais próximas do 
aglomerado populacional. Na Solução C, a captação 16 é substituída pelas captações 31 e 35 sendo o 
somatório dos caudais bombados nestas captações igual ao bombado na captação 16.  

 
Quadro 5 – Comparação de custos entre a Solução C e a solução óptima. 

 
 

 Solução óptima Solução C 
Custo de investimento nas condutas 2.756E+06 2.450E+06 
Custo de investimento na elaboração das captações 1.340E+05 1.395E+05 
Custo de investimento no equipamento electromecânico 1.271E+05 1.371E+05 
Custo de exploração 9.676E+06 1.032E+07 
Custo de manutenção 2.883E+05 2.587E+05 
Custo total 1.298E+07 1.331E+07 

 
 
A diferença, entre as duas soluções reside no custo do equipamento electromecânico e no custo de 
exploração cujo aumento não é compensado com a diminuição do custo de investimento nas condutas. 
Uma vez mais, o algoritmo opta por uma solução em que é aberta apenas uma captação com uma 
maior capacidade, ainda que para isso se tenha de percorrer uma maior distância. 
Verificou-se que, se em vez de retirar caudal da célula 35 como é contemplado na Solução C, se 
retirasse o mesmo caudal da célula 37 ou da célula 40 não se originavam soluções pertencentes ao 
espaço de soluções possíveis para o problema. A restrição dos rebaixamentos máximos entrava em 
rotura. De facto, se se observarem os coeficientes de influência das células 37 e 40 constantes na 
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Matriz dos Coeficientes de Influência (MIGLIARI e LOBO-FERREIRA, 1997) verifica-se que tomam 
valores elevados. 
Analise-se agora a Solução D (Quadro 6). Esta solução, relativamente à cidade 4, contempla as 
captações 32 e 34 que têm profundidades muito elevadas, 262 e 302 m respectivamente, em vez das 
captações 43 e 44 que são muito menos profundas, com 90 m de profundidade cada uma, mas que, 
em contrapartida, têm níveis estáticos iniciais muito baixos (Figura 3). 

 
Quadro 6 – Comparação de custos entre a Solução D e a solução óptima. 

 
 Solução óptima Solução D 
Custo de investimento nas condutas 2.756E+06 2.624E+06 
Custo de investimento na elaboração das captações 1.340E+05 1.087E+05 
Custo de investimento no equipamento electromecânico 1.271E+05 1.271E+05 
Custo de exploração 9.676E+06 1.105E+07 
Custo de manutenção 2.883E+05 2.751E+05 
Custo total 1.298E+07 1.419E+07 

 
 
Estas novas captações são mais próximas do aglomerado populacional e muito menos profundas, e 
consequentemente os custos de investimento, quer nas condutas, quer na elaboração das captações 
são menores. Mas a diminuição destes custos é mais uma vez superada pelo aumento dos custos de 
exploração. De facto, embora a diferença dos níveis estáticos iniciais entre as captações 32 e 34 e as 
captações 43 e 44, não seja suficiente para aumentar os custos do equipamento electromecânico, tal 
diferença vai reflectir-se, uma vez mais, nos custos de exploração. 
 

5 – CONCLUSÕES 
Neste trabalho apresentou-se a resolução de um problema hipotético de planeamento e gestão relativo 
ao sistema aquífero de Palmela utilizando uma das heurísticas mais recentes, o Recozimento 
Simulado. 
Pelo confronto e comparação da solução que se designou como óptima com outras soluções obtidas 
pelo algoritmo, analisou-se em detalhe a importância de cada uma das componentes da função 
objectivo e respectivas restrições, tentando-se avaliar o peso de cada uma no custo final. 
Verificou-se que o custo de exploração é o que apresenta uma maior percentagem no custo final, 
sendo a escolha das captações bastante vincada por este facto. Um maior custo de investimento, quer 
por se percorrerem grandes distâncias, quer por terem de se atingir grandes profundidades é 
justificado, muitas vezes, pela economia nos custos de exploração. O algoritmo opta por tirar partido da 
economia de escala, isto é, prefere abrir uma captação de grande capacidade ainda que isso 
incremente o custo de investimento, do que abrir várias captações que depois, no seu conjunto, 
acabam por aumentar os gastos de energia. O nível estático inicial bem como os coeficientes de 
influências revelaram-se factores de grande importância na escolha de uma dada célula para abrir uma 
captação, uma vez que ambos entram na contabilização da altura de elevação das bombas e portanto 
no cálculo das potências hidráulicas e consequentemente nos custos de energia. 
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RESUMO  
 

As cheias repentinas pelas suas características apresentam necessidade de tratamento específico, 
especialmente nos impactes que originam e na mitigação dos mesmos. 
Neste trabalho apresentam-se medidas utilizadas na mitigação desses impactes, com ênfase para o 
Plano de Intervenção. 
Os maiores prejuízos devidos às cheias repentinas verificam-se em áreas urbanas que lhe estejam 
sujeitas, o que motivou a utilização da bacia hidrográfica da ribeira das Vinhas, maioritariamente 
localizada no concelho de Cascais, como caso de estudo. 
Tendo por base a vila de Cascais, são documentadas as cheias significativas que aí tiveram lugar no 
passado (1937, 1967 e 1983). São sintetizadas as principais soluções, fundamentalmente de carácter 
estrutural, que foram equacionadas em estudos antecedentes ou ainda em curso para controlo 
daquelas ocorrências naturais e consequente minoração dos seus efeitos, e é proposto um Plano de 
Intervenção. 
São mencionadas circunstâncias e disfunções que, a diferentes níveis, se admite contribuírem para o 
agravamento das consequências das cheias repentinas na vila de Cascais.   
A metodologia apresentada pretende contribuir para uma abordagem plausível para um problema 
fulcral no ordenamento do território tendo em conta as características climáticas e morfológicas de 
Portugal, nomeadamente na região de Lisboa onde a densidade populacional agudiza os impactes das 
cheias repentinas. 
 
PALAVRAS-CHAVE Cheias, cheias repentinas, medidas estruturais e não estruturais, Plano de 
Intervenção, ribeira das Vinhas. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 

A definição mais simples de cheia é a de ocorrência de um caudal superior ao médio que 
normalmente flui ao longo de um curso de água. As cheias são habitualmente descritas em termos do 
excesso do caudal, relativamente à morfologia do leito, ou do período de retorno associado (WOHL a, 
2000). 

Com o intuito de comparar as ocorrências em diversas bacias hidrográficas, RODIER e ROCHE 
(1984) propõem uma classificação das cheias, aplicável à generalidade das situações, baseada na 
adopção de um índice K, que se define de acordo com a expressão 

 










−
−−×=

8Αlog
6Qlog110K                                                                       (1) 

em que: 
Q – máximo caudal de cheia (m3s-1); 
A – área da bacia hidrográfica que origina Q (km2). 
Para bacias maiores que 100 km2 aquele índice apresenta valores superiores a 5.5, enquanto 

que em pequenas bacias assume valores superiores a 4. 
A Figura 1 esquematiza as principais causas de cheias bem como os factores que as 

intensificam. Constata-se que, se enquanto fenómeno natural as cheias são parte integrante da 
dinâmica dos cursos de água, existem casos onde as causas que lhes dão origem nada têm a ver com 
o processo natural. A figura realça ainda a sinergia que existe entre os fenómenos atmosféricos e 
hidrológicos na génese das cheias e os factores intrínsecos da bacia hidrográfica - características 
geomorfológicas, que produzem e regulam o escoamento, e os impactes da acção do Homem sobre o 
território.  

 

 
Figura 1 – Causas das cheias e factores que as intensificam (adaptado de SMITH, 1998). 
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Devido ao facto de os processos que determinam as cheias variarem no tempo e no espaço, 
também os impactes das actividades humanas, nos riscos e consequências das cheias, diferem 
consoante a escala, sendo mais pronunciados em pequenas e médias bacias hidrográficas e para 
cheias de magnitude pequena a moderada (WOHL b, 2000). 

Enquanto fenómeno natural, uma cheia repentina distingue-se das demais cheias pelo curto 
intervalo de tempo que separa o fenómeno pluviométrico da cheia por ele originada: intervalos até 6 h, 
segundo alguns autores, ou até 12 h, segundo outros, constituem limites superiores normalmente 
adoptados para aquele intervalo (WMO, 1994).  

Estas cheias repentinas têm lugar em pequenas bacias hidrográficas com tempos de 
concentração inferiores aos anteriores limites. Tendo em conta que, no contexto de uma cheia 
repentina causada por um acontecimento pluviométrico excepcional, o intervalo a ter em conta é o 
tempo de concentração da bacia hidrográfica - já que corresponde, geralmente, à ocorrência do maior 
caudal de cheia associado à probabilidade de se verificar esse acontecimento pluviométrico -, é 
perceptível que, em comparação com as demais cheias, estas comportem riscos acrescidos, 
especialmente por dificultarem a implementação de sistemas capazes de, atempada e eficazmente, 
alertarem para as ocorrências.  

Esse risco é ainda potenciado nas áreas urbanas (ou em áreas que, não sendo urbanas, 
apresentam grande ocupação humana) já que estas não só constituem zonas de concentração de 
população, bens e “riqueza”, como contribuem amiúde para o agravamento das inundações, quer 
devido à sua localização – nas margens de cursos de água no litoral, junto às fozes de tais cursos – 
quer devido às intervenções na zona urbanizada e/ou noutros pontos na bacia hidrográfica que causem 
alterações no escoamento, influindo no próprio risco associado à cheia. 

Em Portugal, à semelhança de outras regiões climáticas mediterrânicas, o regime da precipitação 
no semestre húmido é irregular e caracterizado pela possibilidade da ocorrência de precipitações muito 
intensas. Estes factos, associados ao acentuado relevo característico de muitas zonas do País, 
realçam, por si só, a importância das cheias repentinas no contexto nacional. Acresce uma ocupação 
que, frequentemente, não teve na devida conta as planícies de inundação, de onde resulta um 
aumento dos riscos, e provavelmente dos prejuízos, associados à ocorrência daquelas situações 
hidrometeorológicas extremas. 

 O facto de os pequenos cursos de água estarem quase secos durante um período significativo 
do ano e poderem passar vários anos sem que se verifique um extravasamento do leito normal 
contribui para o “esquecimento”, tanto por parte da população, como das autoridades locais, da 
existência de planícies de inundação e do risco que a sua ocupação urbana acarreta. 

Não obstante, sempre que ocorrem cheias de significativa envergadura, é abalada a consciência 
dos cidadãos e a sua confiança nos órgãos do poder, aos seus diversos níveis, e nas soluções 
técnicas para a protecção da comunidade que foram, ou não, adoptadas. 

VLACHOS (1995) considera que, nos tempos modernos, a interacção entre a água e a 
sociedade tem produzido uma mudança de atitude, à medida que aumenta o controlo do ambiente 
físico e que a tecnologia e a organização social permitem uma “manipulação” dos recursos naturais.  

Por outro lado, o entendimento do que é uma cheia varia com as populações sujeitas ao 
fenómeno. SCHUMM (1994) aponta que respostas inapropriadas ao processo fluvial podem ter origem 
num sentimento de estabilidade - que leva à percepção de qualquer mudança como não natural -, num 
sentimento de instabilidade - que faz esperar que qualquer mudança seja irreversível -, ou num 
sentimento de excessiva preocupação - que sugere que a mudança será sempre muito importante.  

Estas análises realçam a relevância de uma correcta percepção dos processos que regulam o 
comportamento do rio e da evolução histórica da linha de água e da respectiva bacia hidrográfica, sob 
pena de a resposta aos riscos de cheia não ser a mais adequada. 
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2. MEDIDAS  
 

Existem, essencialmente, dois tipos de medidas destinadas a minorar os prejuízos causados 
pelas cheias: as estruturais e as não estruturais. Estas medidas estão sistematizadas no Quadro 1. 

As medidas estruturais visam diminuir os caudais fluviais e aumentar a protecção à ocupação e à 
actividade humanas quando da ocorrência de cheias. Envolvem a modificação do ambiente construído, 
mediante a execução de infra-estruturas destinadas a minimizar ou a eliminar os prejuízos resultantes 
das cheias. Comportam geralmente elevados custos e podem criar a ilusão de segurança quando, no 
entanto, tal segurança pode ser precária se, por exemplo, as estruturas que integram colapsarem ou se 
os caudais de dimensionamento de tais estruturas forem excedidos. ERICKSEN (1974) refere mesmo 
que estruturas de controlo de cheias, tais como diques ou barragens, podem criar a ideia errada de que 
as cheias foram eliminadas. 

As medidas não estruturais envolvem a adaptação da postura humana para “acomodar” os riscos 
de cheia. Incluem, entre outras, disposições regulamentares, medidas de ordenamento do território, 
sistemas de aviso e alerta e seguros.  

 
Quadro 1 - Medidas estruturais e medidas não estruturais de protecção contra cheias (adaptado 

de VLACHOS,1995). 

 
Até à década de 1970 a maioria dos esforços para minimizar os prejuízos das cheias envolveram 

medidas estruturais. Apesar de as medidas não estruturais serem discutidas como alternativas 
raramente foram implementadas (GRUNTFEST, 2000). 

Reconhece-se actualmente que a actuação face ao problema das cheias deve combinar medidas 
estruturais e medidas não estruturais do tipo regulamentar. As primeiras permitirão apontar soluções 
tendo em vista, por exemplo, proteger edificações e actividades localizadas em zonas de inundação e 
não passíveis de remoção, e as segundas evitarão que surjam novas situações de risco. Nesta óptica, 
SANTOS (1984) apresenta um programa de gestão da planície de cheia, que está patente na Figura 2. 

Convém, no entanto, não esquecer que, como referido por HALL (1981), apesar de poder ser 
proporcionada protecção para uma vasta gama de cheias, quanto maior o grau de protecção, maior o 
custo associado, pelo que é geralmente inviável e impraticável proporcionar protecção para as cheias 
de maior envergadura. 

ALBUFEIRAS, RESERVATÓRIOS E BACIAS DE RETENÇÃO.

MODIFICAÇÕES NOS LEITOS ⇒ ESTABILIZAÇÃO DE LEITOS. MELHORIA 
DAS CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO.

MODIFICAÇÕES NA BACIA HIDROGRÁFICA  ⇒ RELEVO, VEGETAÇÃO, 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. 
PREVISÃO E AVISO DE CHEIAS. PLANOS DE ACÇÃO (EMERGÊNCIA).

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO E DE ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO. INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO E LEGISLAÇÃO.

PLANEAMENTO E CONTROLO DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. 
REGULAMENTAÇÃO DA PLANÍCIE DE CHEIA.

SEGURO CONTRA CHEIAS. MEDIDAS FISCAIS (INCIDÊNCIA NOS 
IMPOSTOS).

INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOS CIDADÃOS.

DIQUES TRANSVERSAIS E DE PROTECÇÃO MARGINAL.

AQUISIÇÃO, POR ENTIDADES PÚBLICAS, DE TERRENOS VULNERÁVEIS A 
CHEIAS ⇒  DESLOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, ACTIVIDADES E PESSOAS.

CONTROLO DA “ÁGUA” 

CONTROLO DA OCUPAÇÃO 
E USO DO SOLO 

REDUÇÃO E PARTILHA 
DE PREJUÍZOS 
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Figura 2 – Programa de gestão da planície de cheia (adaptado de SANTOS, 1984). 
 

Para a eficácia das medidas implementadas e independentemente do seu tipo é fundamental o 
envolvimento das populações. A este nível, YEVJEVICH (1994) distingue a educação para a 
convivência com o fenómeno da alteração da postura face ao fenómeno. No que concerne à educação, 
é de todo conveniente instruir as pessoas que vivem nas planícies de cheia ou perto destas, ou que, de 
alguma forma, as utilizem, já que a experiência denota que uma população esclarecida acerca dos 
diversos aspectos das cheias pode contribuir para um decréscimo significativo dos impactes, durante a 
ocorrência e no período pós-cheia. A alteração da postura da população deverá incidir nos aspectos 
que dizem respeito não só ao fenómeno em si e à possibilidade de o prever, como também às diversas 
medidas que podem ser implementadas para minimizar os impactes.  

Segundo HALL (1981), uma eficiente drenagem nas zonas urbanas e medidas de conservação 
da água nas zonas rurais, em conjunto com o zonamento da planície de cheia e a previsão de cheias, 
são os métodos mais apropriados para mitigação dos prejuízos causados pelas cheias repentinas. Por 
outro lado, talvez a medida mais económica para reduzir tais prejuízos seja a incorporação de medidas 
de mitigação no planeamento local e no projecto e construção de edifícios e outras estruturas 
(PORTELA, 2000). 
 
3.  PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

 Por Plano de Intervenção entende-se o conjunto integrado constituído pelo Sistema de 
Reconhecimento de Cheias, pelo Sistema de Aviso e Alerta, pelo Plano de Acção e pela Manutenção 
daqueles sistemas e plano (OWEN e WENDELL, 1981).  

Estabelecendo uma analogia com a Figura 2, o Plano de Intervenção estaria enquadrado nas 
etapas “Implementação de um sistema adequado de previsão e aviso de cheias” e “Desenvolvimento 
de um programa pormenorizado de medidas de emergência e socorro”. 

Regista-se que a designação de Plano de Intervenção não figura na terminologia usual das 
medidas não estruturais associadas a cheias, tendo surgido no decurso da análise efectuada em 

DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE CHEIA   

DETERMINAÇÃO DOS RISCOS DE CHEIA  

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA ADEQUADO DE PREVISÃO E AVISO DE CHEIAS 

DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA PORMENORIZADO DE MEDIDAS DE EMERGÊNCIA E SOCORRO  

AJUSTAMENTOS IMEDIATOS NAS ESTRUTURAS E NA OCUPAÇÃO DAS ÁREAS SUJEITAS AOS RISCOS DE CHEIA 

FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DA PLANÍCIE DE CHEIA - MEDIDAS A CURTO E A MÉDIO/LONGO PRAZO 

PLANEAMENTO DO USO FUTURO ÓPTIMO DA PLANÍCIE DE CHEIA  

PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE PLANOS DE LONGO PRAZO 

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AJUSTAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA PLANÍCIE DE CHEIA 

RECONHECIMENTO DESTES RISCOS PELA COMUNIDADE E PELAS AUTARQUIAS  
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SANTOS (2002) como a mais correcta para identificar, de modo sintético, o conjunto integrado das 
possíveis intervenções na iminência da ocorrência de uma cheia, por forma a minimizar o impacto de 
tal ocorrência mediante o aumento de segurança de pessoas e bens, da redução de prejuízos materiais 
e da redução de prejuízos económicos não materiais.  

O Quadro 2 exemplifica os meios para atingir estes objectivos. Para além dos benefícios aí 
patentes, anota-se que os Planos de Intervenção podem complementar outras medidas, estruturais ou 
não estruturais, relativamente às quais são, geralmente, economicamente mais vantajosos. Permitem 
ainda fornecer informação às autoridades locais, auxiliando a tomada de decisão e a coordenação, e 
evitando uma ansiedade acrescida e o surgir de rumores, o que em muito facilita uma actuação 
consentânea quando da ocorrência de cheia. 
 
Quadro 2 - Benefícios do Plano de Intervenção (adaptado de OWEN e WENDELL, 1981). 

 
Seguidamente clarificam-se os objectivos de cada uma das etapas que integram o Plano de 

Intervenção e sistematizam-se os princípios básicos a ter em conta na sua concepção, que se reveste 
de algumas particularidades no caso de cheias repentinas. 

O objectivo do Sistema de Reconhecimento de Cheias é, essencialmente, averiguar se está 
iminente uma cheia e prever a sua chegada e o valor do correspondente caudal de ponta.  

A concepção de tal Sistema por forma a assegurar a sua eficácia em bacias hidrográficas 
sujeitas a cheias repentinas apresenta dificuldades acrescidas uma vez que o tempo que medeia entre 
o acontecimento pluviométrico excepcional e a cheia por ele originada é curto. Deste modo, a previsão 

• EVACUAÇÃO PRÉVIA DAS ÁREAS MAIS 
VULNERÁVEIS, REDUZINDO OS RISCOS,               
TANTO PARA OS EVACUADOS, COMO                     
PARA AS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO. 

 

• EMISSÃO ANTECIPADA DO ALERTA POR      
FORMA A PERMITIR ASSISTIR INDIVÍDUOS 
INCAPACITADOS OU OUTROS INDIVÍDUOS             
E ORGANIZAÇÕES QUE REQUEIRAM MAIS        
TEMPO DE EVACUAÇÃO. 

 

• ESTABELECIMENTO DE ORIENTAÇÕES 
REFERENTES À DECISÃO DE FECHO DE 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO OU DE LOCAIS               
DE TRABALHO, POR FORMA A REDUZIR A 
EXPOSIÇÃO AO PERIGO. 

 

• ORGANIZAÇÃO ATEMPADA DO TRÂNSITO,   
PARA PREVENIR A CIRCULAÇÃO NAS ZONAS         
DE MAIOR RISCO E FACILITAR A EVACUAÇÃO.  

 

• AFECTAÇÃO DAS PESSOAS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO 
CIVIL, INCLUINDO BOMBEIROS E POLÍCIA. 

 

• GESTÃO DE EMERGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE 
GÁS E ELECTRICIDADE, E OUTRAS ACÇÕES 
DESTINADAS A EVITAR INCÊNDIOS, EXPLOSÕES 
OU OUTROS PROBLEMAS DERIVATIVOS. 

 

• IDENTIFICAÇÃO DE ACÇÕES DE PREVENÇÃO    
DE EVENTUAIS PROBLEMAS DE SAÚDE PÚBLICA, 
APÓS A OCORRÊNCIA DA CHEIA. 

 

• REMOÇÃO, DA ZONA DE MAIOR         
RISCO PARA ZONAS MAIS SEGURAS,      
DE MEIOS DE TRANSPORTE,                  
DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS,                 
DE ARQUIVOS DOCUMENTAIS,               
DE PRODUTOS ARMAZENADOS,        
ENTRE OUTROS. 

 

• PROTECÇÃO LOCAL DE EQUIPAMENTO 
FIXO, ATRAVÉS DO CORTE DE ENERGIA 
ELÉCTRICA, RESGUARDO ADEQUADO    
E OUTRAS ACÇÕES. 

 

• PROTECÇÃO DE ESTRUTURAS E BENS 
ATRAVÉS DE SACOS DE AREIA,              
DA ANCORAGEM, DO RECURSO A 
MEDIDAS PROVISÓRIAS ANTI-CHEIA,      
DA INUNDAÇÃO CONTROLADA,              
ENTRE OUTRAS MEDIDAS. 

 
 

 

• ENCERRAMENTO ORDEIRO DAS         
INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO, OU                 
RECURSO A PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS       
QUE PERMITAM CONTINUAR A PRODUÇÃO,         
MESMO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 

 

• RETORNO À NORMALIDADE MAIS RÁPIDO E 
ECONÓMICO, RESULTANDO, POR EXEMPLO,       
NA REDUÇÃO DOS PREJUÍZOS ASSOCIADOS        
A ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. 

 

• PREVENÇÃO DE REDUÇÕES INDEVIDAS               
NO VALOR DAS PROPRIEDADES. 

 

• REDUÇÃO DE CUSTOS DEVIDO A INCÊNDIOS, 
EXPLOSÕES, CONTAMINAÇÃO DE 
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,          
EXTRAVASAMENTO DE ESGOTOS                           
E OUTROS PROBLEMAS SECUNDÁRIOS.  

 

• REDUÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS 
UTILIZADAS PARA “COMBATE” À CHEIA,              
EM ACÇÕES DE REABILITAÇÃO,                          
OU EM OUTRAS ACTIVIDADES.  

 

• ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS DE ACÇÕES 
PREVENTIVAS, QUE SE VENHA A DEMONSTRAR 
NÃO SEREM NECESSÁRIAS. 

 

• REDUÇÃO DE CUSTOS PARA ABRIGOS DE 
EMERGÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS EVACUADOS.

 

• REDUÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR 
FERIMENTOS OU MORTE DE PESSOAS,               
EM EDÍFICIOS PÚBLICOS E PRIVADOS. 

NA SEGURANÇA
MATERIAIS NÃO MATERIAIS
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de cheias repentinas deve combinar técnicas meteorológicas, destinadas a antever a ocorrência de 
precipitações excepcionais numa dada área, e técnicas hidrológicas, baseadas em medições, 
efectuadas em tempo real, da precipitação e do caudal/nível de água, estes últimos indispensáveis 
para aferir os modelos de propagação do escoamento. HALL (1981) refere que esta abordagem é 
geralmente a mais eficaz, nomeadamente em pequenas bacias hidrográficas, uma vez que aumenta o 
intervalo de tempo para a emissão do alerta, baseado em previsões de precipitação, e permite uma 
previsão específica da cheia para cada caso, baseada na precipitação prevista e nas observações de 
precipitação e/ou níveis de água. 

O objectivo do Sistema de Aviso e Alerta é assegurar que a previsão de cheia, que deriva do 
Sistema de Reconhecimento de Cheias, e as instruções necessárias chegam atempadamente a todos 
os interessados. 

Os procedimentos que consubstanciam este Sistema devem permitir determinar quando é que, 
face à previsão, se deve originar um alerta, decidir qual a mensagem desse alerta e divulgá-la à 
população alvo. As principais diferenças estruturais entre os possíveis Sistemas de Aviso e Alerta têm 
a ver com: 

• a responsabilidade da tomada de decisão: a que nível - local, regional, nacional - é 
efectuada e quem é o responsável; 

• os níveis do alerta: há, ou não, necessidade de definir vários níveis, que combinem a 
probabilidade de ocorrência da cheia com a magnitude que se prevê que lhe esteja 
associada, e que níveis são esses; 

• o grau de detalhe do procedimento de alerta: que tipo de informações devem constar do 
procedimento de alerta, quem tem acesso a esse procedimento e de quem é a 
responsabilidade da sua operacionalização; 

• os meios de disseminação: quais os meios a utilizar e qual a sua fiabilidade tendo em conta 
as condições meteorológicas desfavoráveis. 

Considera-se que é emitido um aviso à população quando for meteorologicamente previsível a 
ocorrência de cheia. Pretende-se, assim, que a população se mantenha vigilante ao estado do tempo e 
às notícias que provierem das autoridades e/ou agentes da Protecção Civil e, eventualmente, adopte 
alguns procedimentos preventivos simples. O aviso poderá ser disseminado através de órgãos de 
comunicação, tais como televisão, rádio, jornais, internet, e integrado nos seus serviços noticiosos. 

Uma vez que se conclua que a probabilidade de ocorrência de cheia é muito significativa, como 
resultado das precipitações registadas e do seu processamento através dos modelos hidrológicos e 
hidráulicos, terá lugar a difusão rápida do alerta de cheia e a consequente activação do Plano de 
Acção. O alerta prevê a mobilização da população, no sentido de operacionalizar os procedimentos 
para os quais foi previamente instruída. Para além dos órgãos de comunicação já referidos - que serão, 
no entanto, utilizados de maneira diferente - o alerta poderá recorrer a meios de disseminação mais 
específicos, como os telefones, sirenes, veículos de emergência e o contacto directo por parte dos 
agentes da Protecção Civil.  

OWEN e WENDELL (1981) distinguem três tipos de sistemas paralelos, i.e. activados em 
simultâneo - aqueles que se revelarem necessários e exequíveis, quando da concepção do Plano de 
Intervenção -, e que resultam de adequar o alerta a um determinado público alvo: 

• sistemas genéricos: os mais abrangentes, destinados à população em geral, que veiculam 
rapidamente mensagens simples; 

• sistemas para receptores específicos: destinados a indivíduos e/ou entidades com 
responsabilidade na operacionalização do Plano de Intervenção ou pessoas que necessitam 
de um alerta mais atempado ou que estão incapacitadas de receber ou perceber o alerta 
genérico; permitem a confirmação da recepção e compreensão do alerta; 
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• sistemas específicos para um dado local: focam-se nos ocupantes de um edifício ou área 
geográfica limitada, onde não podem ser usados ou não são eficazes os meios usuais de 
alerta e ainda em locais nos quais os seus ocupantes não tenham familiaridade com a área 
e/ou com o fenómeno, necessitando de informações e acompanhamento especiais (caso de 
hóteis e parques de campismo, por exemplo). 

O objectivo do Plano de Acção é, essencialmente, guiar e coordenar a resposta ao alerta de 
cheia, tendo em vista o aumento da segurança da população e de bens e a redução dos prejuízos e 
custos decorrentes da cheia.  

Focam-se, seguidamente, as principais características a ter em conta no Plano de Acção.  
• Os objectivos: a redução do risco de vida é o único objectivo ou pretende-se também 

minorar os prejuízos económicos, materiais e não materiais? Qual a lista de prioridades dos 
objectivos definidos? 

• O conteúdo: quais as actividades a desenvolver no âmbito da evacuação e salvamento, da 
redução de prejuízos, da segurança e controlo do tráfego, da manutenção de serviços vitais 
e das acções a realizar no período pós-cheia? Quais os meios, procedimentos e 
intervenientes afectos a estas actividades? 

• O papel da administração central/local na execução do Plano e a consideração do 
envolvimento de outras entidades públicas ou privadas; sendo uma decisão essencialmente 
política, não descurará, certamente, os meios técnicos, humanos e financeiros que podem 
ser disponibilizados por cada uma das partes, e os próprios objectivos do Plano de Acção. 

• O formato do Plano: OWEN e WENDELL (1981) consideram que os formatos mais 
populares consideram a informação organizada por agência ou instituição, por estado de 
emergência previsto ou por sub-planos para grupos de actividades relacionadas. 

A Manutenção do Sistema de Reconhecimento de Cheias, do Sistema de Aviso e Alerta e do 
Plano de Acção estipula a atenção que periodicamente deve ser prestada aos objectivos, 
procedimento, equipamento, acordos, envolvimento da população... enfim, a tudo aquilo que seja 
necessário para preservar a eficiência do Plano de Intervenção. 

Para além de, por exemplo, testes periódicos ao equipamento a afectar às ocorrências de cheia, 
contempla as actividades de actualização/adequação e de sensibilização e educação da população. 
Esta última constitui um factor crucial para a eficácia do Plano de Intervenção, tanto mais estando-se 
perante condições meteorológicas/hidrológicas manifestamente adversas que comportam, por vezes, 
elevados riscos. No âmbito da actualização, considera-se indispensável que cada ocorrência de cheia 
seja seguida de um relatório que analise o desempenho do Plano de Intervenção e a sua eficácia, 
detectando eventuais fragilidades e, sendo justificável, propondo a sua reformulação. 

  
4. CASO DE ESTUDO: RIBEIRA DAS VINHAS  

4.1 Apresentação  
O caso de estudo incidiu sobre a ribeira das Vinhas, propensa a cheias repentinas, como 

documentam ocorrências passadas, especialmente as registadas na zona baixa da vila de Cascais.  
Nas cabeceiras, a linha de água recebe a designação de ribeira do Pisão e, após a confluência 

com a ribeira da Atrozela (Penha Longa), nas proximidades da Quinta do Pisão, a de ribeira dos 
Marmeleiros. Só a jusante de Alvide é designada por ribeira das Vinhas ou das Patinhas. A linha de 
água, com o comprimento de cerca de 11 km e com um desnível superior a 500 m, nasce na vertente 
sul da serra de Sintra, atravessa o concelho de Cascais sensivelmente no sentido norte-sul e desagua 
na orla marítima sul, em Cascais, junto à praia da Ribeira, designada também por praia dos 
Pescadores ou ainda do Peixe.  
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Na Figura 3 esquematiza-se a bacia hidrográfica sensivelmente relativa à foz, com a área de 
cerca de 27 km2. Com a aproximação à foz, as zonas agrícolas e de mato que caracterizam as 
cabeceiras do curso de água vão dando lugar a zonas progressivamente mais urbanizadas. Regista-se 
que a zona norte da bacia hidrográfica se insere no Parque Natural de Sintra-Cascais (PNSC). 

Actualmente, a ribeira das Vinhas atravessa a parte baixa da vila de Cascais, compreendida 
entre o mercado de Cascais e a foz do curso de água inserida sob o pontão localizado junto ao Palácio 
Seixas, em troço coberto, cujo trecho entre o actual jardim Visconde da Luz e a foz foi executado na 
década de 1940. A Figura 4 apresenta a progressão do troço coberto na zona baixa de Cascais e 
documenta aspectos passados da ribeira das Vinhas, nessa mesma zona. 

O troço coberto apresenta capacidade de vazão insuficiente para escoar alguns dos caudais de 
cheia que a ele podem afluir, do que resulta a sua entrada em carga, com agravamento das condições 
de escoamento e, consequentemente, dos efeitos das cheias. Anota-se que o escoamento no troço em 
consideração é dificultado pela maré, designadamente em preia-mar.  

Na Figura 5 apresentam-se algumas referências às cheias repentinas na vila de Cascais em 
1937, 1967 e 1983. Quando da ocorrência de 1983, foram registadas precipitações de 140 mm em 12 h 
que se admite poderem ter gerado um caudal específico de ponta de cheia de cerca de 6 m3 s-1 km-2 
correspondente a um caudal de ponta de cheia de sensivelmente 180 m3s-1 (QUINTELA e 
COUTINHO, 1983), ou seja, francamente superior à capacidade de vazão do troço coberto da ribeira 
das Vinhas - segundo alguns autores, de 22 m3s-1, para escoamento em superfície livre.  

Na cheia de 1983 faleceram duas pessoas em Cascais, sendo que muitas outras se 
aperceberam ou foram alertadas para o perigo pouco tempo antes da cheia atingir os locais onde se 
encontravam nessa madrugada, pelo que, de facto, aquele número de vítimas, não transcreve, 
felizmente, as inúmeras situações de grande perigo que então tiveram lugar. De salientar que, não 
obstante os prejuízos materiais não se terem circunscrito à zona baixa de Cascais, havendo registos de 
prejuízos consideráveis noutros locais da bacia hidrográfica da ribeira das Vinhas, ascenderam, 
naquela zona, a avultadas quantias. 

A bacia hidrográfica da ribeira das Vinhas tem sido objecto de inúmeros estudos e projectos em 
que o problema das cheias é abordado. Embora não se possa afirmar que os primeiros projectos de 
natureza hidrológica/hidráulica, datados de 1960, tivessem por objectivo o controlo de cheias, já o 
mesmo não é verdade relativamente aos estudos desenvolvidos na sequência da cheia de 1967.  

Dadas as carências de água que afectavam o concelho, principalmente no Verão, pretendia-se, 
então, conjugar o abastecimento público com o amortecimento dos caudais de cheia, mediante a 
construção de barragens, estratégia também adoptada nos projectos efectuados a partir de 1983. As 
obras previstas em tais estudos não chegaram a ser executadas, se bem que nalguns casos tenham 
evoluído até à fase de Projecto de Execução.  

Actualmente o problema continua a merecer atenção, embora já sem a preocupação do 
abastecimento público que, entretanto, foi objecto de reforço a partir da albufeira de Castelo de Bode.  

As sucessivas propostas, no âmbito estrito das cheias ou não, têm assentado em medidas 
estruturais, nomeadamente na construção de barragens e em intervenções na baixa de Cascais, estas 
últimas destinadas a aumentar a capacidade de vazão do actual troço coberto, prevendo a construção 
de novos troços, funcionando isoladamente ou em reforço do existente. No entanto, estas intervenções 
revestem-se de controvérsia pois pressupõem a necessidade de “esventrar” aquela zona histórica.  
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Figura 3 – Bacia hidrográfica da ribeira das Vinhas – enquadramento e localização. 

 
 

Figura 4 – A ribeira das Vinhas na zona baixa de Cascais. 
 

 

No desenho (fonte: Eugénio Silva, Guia Turístico do Norte Lda.) está traçado, aproximadamente, o percurso do troço coberto da ribeira das Vinhas 
na actual zona baixa de Cascais e representado o local e o sentido em que terão sido tiradas as fotografias. Fotografias de autores desconhecidos. 
Em cima: ponte da Rua Direita (R. Frederico Arouca), em primeiro plano, e ponte da Av. Valbom, ao fundo, nos finais do século XIX. Em baixo: foz
da ribeira das Vinhas durante as obras de construção do jardim Costa Pinto, entre 1892–1893 (in CARDOSO, s/d). 
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Figura 5 - Excertos de jornais regionais contendo relatos das cheias de 1937, 1867 e 1983 em Cascais. 

 

   Cheia de 1937

O Estoril, 28/11/1937 

Jornal da Costa do Sol, 24/11/1983

Jornal da Costa do Sol, 2/12/1967 

    A Nossa Terra, 8/12/1967

     (excertos
de uma notícia intitulada

“RESCALDO DAS CHEIAS”)

...
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As localizações das barragens preconizadas pelos diferentes estudos em pouco diferem como 
resultado das condicionantes topográficas, geológicas e de ordenamento do território. Paralelamente, 
têm sido previstas intervenções complementares que incluem a limpeza de vegetação ribeirinha nos 
locais onde se apresenta mais densa, o alargamento de secções do escoamento, em atravessamentos 
com capacidade insuficiente, e a substituição de algumas pontes.  

4.2 Plano de Intervenção  
 

Como brevemente se mencionou, as sucessivas propostas de controlo de cheias na vila de 
Cascais, integrando ou não soluções de reforço do abastecimento urbano, têm fundamentalmente 
assentado em medidas construtivas, ou seja, do tipo estrutural. Deste modo, afigurou-se que reflectir 
sobre medidas não estruturais e, de entre estas, sobre a implementação de um Plano de Intervenção, 
específico para a ocorrência de cheias repentinas, poderia constituir, no momento presente, uma 
contribuição relevante para o equacionamento do problema das cheias naquela vila.  

É um resumo desse Plano de Intervenção, proposto e desenvolvido em SANTOS (2002), que 
aqui se apresenta e do qual a Figura 6 constitui a representação esquemática. Destacam-se as 
entidades intervenientes e esquematiza-se a sua actuação e o fluxo de informação entre aquelas. 
Considera-se que não existe um sentido único para a transmissão de informação entre as diversas 
entidades o que, esquematicamente, é representado pela “livre circulação” de informação entre as 
entidades afectas a cada um dos anéis representados.  

 

 
Figura 6 – Plano de Intervenção para a ribeira das Vinhas. 
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mais valia no âmbito da actuação no terreno, em situação de iminência ou situação declarada de cheia, 
e com os quais serão estabelecidos acordos nesse sentido, quando for concebido o Plano de 
Intervenção. 

Julga-se que o Sistema de Reconhecimento de Cheias para a ribeira das Vinhas deva assentar 
numa solução relativamente simples - apoiada em componentes manifestamente indispensáveis para o 
reconhecimento da iminência de uma cheia e para a previsão das características da mesma – e tirando 
partido das funcionalidades existentes, nomeadamente, no que diz respeito às entidades susceptíveis 
de intervirem, às suas competências e aos meios que normalmente dispõem. 

Deste modo, considera-se que a previsão meteorológica deve ser da responsabilidade do 
Instituto de Meteorologia (IM), dada a abrangência espacial e temporal dos fenómenos em causa e a 
sua grande complexidade. Para o efeito, poderiam ser utilizadas as estações climatológicas inseridas 
na região, com ênfase para Sintra (Granja), Cabo da Roca, Estoril e Oeiras (Sassoeiros) - Figura 7. 

No que respeita à monitorização de variáveis hidrológicas estritamente afecta ao Sistema de 
Reconhecimento de Cheias na ribeira das Vinhas, propõe-se que tal Sistema inclua pelo menos dois ou 
três postos udográficos e uma estação hidrométrica. Tais postos e estação deverão ser equipados com 
dispositivos de aquisição, processamento e de tele-transmissão da informação neles recolhida. 

Tendo por base os postos udométricos/udográficos da responsabilidade do Instituto da Água, 
INAG, inseridos na região, admite-se que possam ser afectos à previsão de cheias os postos do Linhó 
e da Albufeira do Rio da Mula e, complementarmente, o da Quinta do Pisão - Figura 7. Anota-se que a 
selecção de postos nas zonas de montante da bacia hidrográfica se afigura determinante dado que a 
informação hidrológica tem de ser processada com a maior antecedência possível, de modo a 
desencadear atempadamente as acções subsequentes do Plano de Intervenção, sob pena de 
comprometer a operacionalidade de tal Plano.  

Relativamente à monitorização de níveis e subsequente avaliação de caudais, propõe-se a 
instalação de uma estação hidrométrica na secção da ribeira das Vinhas a montante da A5 – Auto- 
-estrada da Costa do Estoril - Figura 7. 

Figura 7 – Localização de estações climatológicas, de postos udumétricos/udográficos e da estação 
hidrométrica a incluir no Sistema de Reconhecimento de Cheias. 
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disponível até à ocorrência de caudais máximos naquelas secções, é necessário processar os registos 
das variáveis hidrológicas objecto de monitorização, mediante o recurso a modelos hidrológicos e 
hidráulicos. Com base nos primeiros modelos estimar-se-ão as características da cheia que, mediante 
os segundos, será propagada até às secções identificadas como requerendo intervenções prioritárias. 
A informação relevante a incorporar em tais modelos respeita a: 

• registos da precipitação em intervalos de tempo curtos; 
• caudais medidos na secção a montante da auto-estrada A5, na sequência dos 

acontecimentos pluviométricos registados, para aferição contínua dos parâmetros dos 
modelos hidrológico e hidráulico; 

• caudais efluentes da albufeira do Rio da Mula, da qual a empresa Águas de Cascais é a 
entidade exploradora; 

• níveis de maré. 
No que concerne ao Sistema de Aviso e Alerta, pensa-se que o aviso poderá ser disseminado 

através de órgãos de comunicação usuais, à semelhança de outros avisos efectuados pelo SNBPC/IM. 
Admite-se que, no caso de estudo, o alerta genérico privilegie a utilização do telefone 
(preferencialmente telemóvel), dado o curto tempo a partir daí disponível para as demais acções, 
podendo ainda utilizar-se a sirene fixa dos Bombeiros Voluntários de Cascais. Em complemento deste 
alerta telefónico, pode propor-se que a população sintonize um dado canal de televisão, ou uma 
determinada estação de rádio, que passará a fornecer, em contínuo e de forma clara, a mensagem de 
alerta a veicular e, eventualmente, informações actualizadas sobre a situação. 

Quanto ao Plano de Acção, antevê-se que seja necessário um considerável esforço para permitir 
actuar num intervalo de tempo que, no caso da vila de Cascais, é reconhecidamente curto. Tal esforço 
implicará maior organização e preparação de todos os interessados e intervenientes e, provavelmente, 
um acréscimo dos recursos envolvidos, tanto humanos, como materiais, o que se poderá traduzir no 
aumento do custo do Plano de Intervenção. Não obstante, admite-se que este custo seja inferior aos 
custos, directos e indirectos, a suportar em caso de ocorrência de cheia na ausência daquele Plano. 

A discussão do conteúdo e formato do Plano de Acção para a ribeira das Vinhas implicaria, em 
boa medida, a concepção global do Plano de Intervenção cuja apresentação ultrapassa o carácter de 
síntese deste trabalho. Pode acrescentar-se, no entanto, que seria desejável que fossem definidos, no 
Plano de Intervenção, alguns níveis de actuação consoante a gravidade da situação, especialmente 
relacionada com a magnitude da cheia prevista.  

Julga-se que o recurso a tecnologias de aquisição e processamento da informação 
complementado pela adequada coordenação entre as entidades envolvidas deva ser suficiente para 
assegurar que a informação circulará com a rapidez e eficácia que se impõem na iminência de uma 
cheia repentina na vila de Cascais. Regista-se, no entanto, a necessidade de representantes do 
Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) de Cascais se deslocarem para onde quer que as demais 
entidades se reúnam em situação de crise, de modo a garantir o acompanhamento próximo da situação 
e possibilitar uma melhor decisão a nível municipal. De facto, os acontecimentos de 1967 e 1983, 
revelaram que os fenómenos atmosféricos causadores de cheias na ribeira das Vinhas atingem uma 
região muito mais vasta, originando uma pluralidade de ocorrências carecendo de intervenções 
equivalentes às preconizadas para o caso de estudo. 

A Figura 6 evidencia, por um lado, a importância estratégica da coordenação e da cooperação 
entre intervenientes e, por outro, a complexidade que pode estar associada a tais acções, mesmo num 
Plano de Intervenção que se pretenda relativamente simples, como o esquematizado. Em 
conformidade com o representado, admite-se que o centro de decisão deva ser o SMPC de Cascais, se 
bem que para situações de maior gravidade tal responsabilidade possa ser partilhada com o Serviço 
Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC). 
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5.CONCLUSÕES  
 

Tal como a bacia hidrográfica representa um complexo sistema interdependente, assim a 
efectiva mitigação dos riscos de cheia, para as comunidades humana, ripícola e aquática, terá que ser 
baseada num entendimento entre as diversas abordagens das diferentes áreas do conhecimento 
(WOHL c, 2000). 

Na última década, é, pelo menos, notório que os prejuízos provenientes das cheias aumentaram 
na maior parte dos países. Por outro lado, durante as últimas décadas do século XX aumentou o 
reconhecimento de que a estrutura e funcionamento dos sistemas aquático e ripícola é altamente 
dependente do regime de escoamento, em particular no que diz respeito à época, magnitude, 
frequência e duração das cheias, e que a manipulação humana desses regimes alterou 
substancialmente muitos ecossistemas.  

Em resposta à primeira constatação colocam-se os seguintes desafios: (1) estimar a magnitude 
das cheias (caudal e volume) para um dado período de retorno, (2) prever, mais precisamente, a 
ocorrência de uma cheia resultante de uma situação meteorológica de evolução rápida, (3) aplicar, com 
eficácia, sistemas de aviso e procedimentos de evacuação, e (4) estabelecer e reforçar 
regulamentação (zonamento), de modo a reduzir a exposição ao risco de cheias. Os dois primeiros 
desafios dependem, essencialmente, da ciência, mas permanecem ainda muitos obstáculos a uma 
previsão e modelação de cheias suficientemente precisa. Quanto aos restantes, são potencialmente 
mais complexos, já que envolvem atitudes humanas subjectivas e políticas governamentais. 

Em resposta à segunda constatação, os principais desafios constam de: (1) entender como a 
estrutura e funcionamento dos ecossistemas responde às alterações do regime de escoamento, numa 
dada bacia hidrográfica, ao longo do tempo e espaço, e (2) desenvolver e implementar regimes de 
escoamento, ao longo dos rios regularizados, que tenham em atenção esse entendimento (WOHL c, 
2000).  

A ribeira das Vinhas, na vila de Cascais, é utilizada como exemplo típico de uma pequena bacia 
hidrográfica sujeita a cheias repentinas que, além do mais, comportam implicações devastadoras 
(avultados prejuízos humanos e materiais) em estreita relação com a intensa ocupação urbana do troço 
de jusante do curso de água. Tais implicações agravaram-se após a cobertura de parte daquele troço 
de que resultou a diminuição da respectiva capacidade de vazão.  

Os estudos antecedentes sobre minoração dos efeitos das cheias na vila de Cascais prevêem 
basicamente o amortecimento dos caudais a montante do centro urbano. Contudo, o troço coberto 
continua a apresentar capacidade de vazão insuficiente para escoar os caudais das cheias mais 
excepcionais, o que conduz à necessidade de re-dimensionar tal troço.  

O número significativo de estudos antecedentes no domínio não resultou, contudo, na 
implementação prática de, pelo menos, algumas das medidas neles previstas; no entretanto, 
intensificou-se muito significativamente a ocupação na parte baixa da vila de Cascais.  

Julga-se que um dos entraves para a concretização de medidas que permitam minimizar os 
prejuízos em caso de cheia é o facto de as competências, nesta matéria (cheias repentinas), 
permanecerem algo deslocalizadas, entre as diversas entidades e intervenientes, razão pela qual é 
também complicado atribuir responsabilidades neste domínio. 

Regista-se que o desenvolvimento do Plano de Intervenção esboçado só tem sentido uma vez 
que reúna a parceria das entidades com intervenção relevante. Requer o reconhecimento prévio da sua 
premência, consubstanciado numa decisão favorável, veiculada por entidades oficiais, quanto à sua 
implementação concreta, a curto/médio prazo.  

Em paralelo, haveria que adoptar uma abordagem integrada da bacia hidrográfica da ribeira das 
Vinhas, não só no que diz respeito às cheias repentinas, mas também em termos de requalificação 
ecológica (ou manutenção, dado que a maior parte do vale da ribeira das Vinhas se encontra ainda 
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bastante naturalizado) e de promoção de espaços de lazer. Julga-se que abordar o problema “cheias 
repentinas na ribeira das Vinhas” perde relevância se desligado de outros aspectos, também 
importantes, referentes ao ordenamento do território e à conservação da natureza. 
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Resumo 
Caracterizar-se-ão muito genericamente as Bacias Hidrográficas dos Rios Lis e Arunca, segundo 

uma perspectiva que colocará em evidência algumas das suas principais potencialidades e fragilidades, 
privilegiando-se a abordagem das questões ambientais mais sensíveis e geradoras de graves 
problemas de gestão dos aquíferos em causa. 

 
Dar-se-á conta do vasto conjunto de diligências, projectos e iniciativas dedicados àquelas bacias 

hidrográficas, desenvolvidos pela Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e do Património da 
Região de Leiria, desde a sua formação à actualidade, fazendo-se uma retrospectiva sobre: 

- conhecimento dos recursos hídricos regionais e ecossistemas associados; 
- campanhas de divulgação e sensibilização/educação ambiental, bem como o material 

pedagógico/didáctico editado, subordinado ao tema; 
- acções de recuperação e conservação das linhas de água e dos recursos hídricos; 
- gestão dos recursos hídricos e o ordenamento do território. 
 
Por fim, dar-se-á conta da diversidade e importância do conjunto de mecanismos utilizados nas 

diversas relações institucionais mantidas pela associação – com outras ONGA, poder autárquico e 
poder central (particularmente com o IPAMB e IA), etc. – procurando potenciar a actividade da Oikos na 
procura de uma melhor gestão integrada dos recursos hídricos regionais/nacionais, garantindo 
simultaneamente uma melhor qualidade de vida e promovendo a participação do público nestas 
matérias. 

 
Palavras chave: Bacia hidrográfica, fragilidades, ONGA, intervenção, gestão sustentável. 
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1. OIKOS – CARACTERIZAÇÃO DA ONGA 
 
 

A Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria é uma 
organização não governamental para o ambiente, de âmbito regional, fundada legalmente em 8 de 
Fevereiro de 1990, que conta com 671 associados e se encontra inscrita no Instituto do Ambiente. 

 
De entre os principais objectivos que norteiam a actividade da associação salientam-se a 

protecção do ambiente físico, isto é, a defesa da qualidade da água, do solo e do ar; a preservação dos 
ecossistemas e o ordenamento integrado do território. Também o estudo, inventariação, divulgação e 
preservação do património natural e construído da região, bem como o desenvolvimento de iniciativas 
no domínio da educação ambiental, são propósitos que definem a acção desta ONGA. O apoio aos 
associados, e ao público em geral, em matérias relacionadas com questões ambientais – 
nomeadamente a análise e encaminhamento de denúncias e recolha e encaminhamento de espécies 
feridas ou debilitadas- e a disponibilização de documentação técnica, de bibliografia especializada e 
demais materiais constantes do centro de recursos desta associação são, desde a sua fundação, 
constantes da sua actividade. 

 
O estabelecimento de parcerias com distintas instituições tem permitido à Oikos desenvolver um 

vasto conjunto de projectos subordinados a temáticas ambientais relevantes para a região, no âmbito 
dos quais são, normalmente, editados diversos materiais de natureza didáctico-pedagógica para apoio 
aos muitos estabelecimentos de ensino envolvidos na sua execução e para oferta junto de associados 
e demais interessados. 

 
Em resultado da sua vasta e diversificada actividade, a Oikos tem sido convidada a fazer-se 

representar e desempenhar funções em diversos organismos de que se destacam: CEPAE – Centro de 
Património da Estremadura (secretária do conselho fiscal - biénio 2002/2004), CPADA – Confederação 
Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (sócia fundadora e secretária da assembleia geral 
- biénio 2002/2004), PROF – Beira Litoral - planos regionais de ordenamento florestais (representante 
da CPADA), Conselho Regional da Comissão de Coordenação para o Desenvolvimento da Região 
Centro (representante da CPADA), Conselhos Cinegéticos Municipais de Porto de Mós, Leiria, Batalha 
e Ansião, Comissão de Acompanhamento Local do Programa Polis – Leiria, membro do Conselho de 
Bacia do Rio Lis.  

 
Naturalmente, pela importância de que se reveste, em função do tema em análise, merece 

destaque a participação da Oikos no Conselho de Bacia do Lis, desde a sua primeira reunião, em 24 de 
Março de 1994. 

 
 
 
 
 

 
 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

 
239  

2. BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO LIS 
 
 

A bacia hidrográfica do rio Lis é a mais setentrional das bacias costeiras, situando-se entre as 
bacias hidrográficas do Mondego e do Tejo e tem referenciadas 55 linhas de água, distribuídas por 945 
Km2. O Rio Lis, seu principal curso de água, nasce no lugar de Fontes, a aproximadamente 400 m de 
altitude, e apresenta um desenvolvimento essencialmente meridiano, percorrendo cerca de 39,5 Km 
por entre os concelhos de Leiria e Marinha Grande, até à sua foz, a Norte da Praia da Vieira.  

 
Os principais afluentes que constituem a rede hidrológica do rio Lis são o rio de Fora e as 

ribeiras dos Milagres, da Caranguejeira (ou Sirol) e da Carreira, na margem direita, e os rios Lena - 
apresenta uma sub-bacia mais desenvolvida, abrangendo a maior parte dos concelhos da Batalha e 
Porto de Mós, sendo um contribuinte em poluentes considerável, nomeadamente pelos efluentes não 
tratados de produções agro-pecuárias, pecuárias, da indústria de transformação de rocha ornamental, 
da deposição aleatória de resíduos de toda a natureza e perigosidade, de óleos e hidrocarbonetos e, 
ainda, de poluentes difusos em resultado de práticas agrícolas desajustadas - e Alcaide, na margem 
esquerda.  

 
A ribeira dos Milagres é também uma sub-bacia de especial importância, pelo seu contributo 

fortemente negativo, pois encerra na sua área uma densidade assinalável de suiniculturas que, pelos 
incorrectos ou inexistentes (na maioria dos casos) sistemas de tratamento de efluentes, são as 
principais contribuintes para a total degradação da qualidade das suas águas - e das do rio Lis - 
colocando em causa os seus diversos ecossistemas e a saúde pública de todos aqueles que directa ou 
indirectamente as utilizam. 

 
As cabeceiras dos rios Lis e Lena estendem-se até ao Maciço Calcário Estremenho, sectores 

significativos dos planaltos de Santo António e São Mamede, responsáveis pelos escoamentos 
verificados nas exsurgências dos rios Lis e Lena, as quais alimentam estes cursos de água. 

 
Conforme anteriormente referido, o rio Lis desenvolve o seu troço inicial na região do Maciço 

Calcário Estremenho, em declives relativamente elevados, na ordem dos 15-30%, passando 
rapidamente para regiões onde a cota não ultrapassa os 100 m. Justamente neste troço mais elevado 
do rio, mais precisamente nas cabeceiras em torno da sua nascente, coloca-se uma das principais 
agressões ambientais, traduzidas num processo contínuo de eucaliptização das referidas encostas. 
Este processo, conduzido de forma ilegal na maioria dos casos, tem contribuído para a rápida 
deplecção da fina camada de solo (já de si esquelético) existente, num processo agravado com a 
revolução das camadas calcárias subjacentes e com a destruição do coberto vegetal arbustivo e 
herbáceo da região em resultado dos fogos florestais que afectaram a zona este verão passado (2003). 
Cumulativamente, os impactes gerados traduzir-se-ão numa perda de solo e biodiversidade em toda a 
área em torno da Senhora do Monte - Maunça, com alteração significativa do processo de 
infiltração/filtração das águas pluviais e sua relação com o nível freático reflectido na nascente do rio 
Lis, bem como pelo incremento do processo de assoreamento do leito do rio pelas cinzas e materiais 
sedimentares transportados e entretanto depositados. 

 
No sector entre Fontes e a cidade de Leiria, o rio corre por entre campos agrícolas, 

apresentando troços em que as suas margens denotam alguma degradação, fundamentalmente em 
resultado de intervenções humanas, com tentativas de estabilização das mesmas através de obras de 
engenharia. Por oposição, outros troços apresentam os respectivos cordões ripícolas (conjuntos de 
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vegetação próprios dos ecossistemas ribeirinhos, dos quais se destacam, a nível arbóreo, os choupos, 
os salgueiros, os amieiros e os freixos, por exemplo) em excelente estado de conservação, garantindo 
assim muitas das funções que se lhe reconhecem e sendo pontos de referência para a qualidade do rio 
já que: 

 
- Se constituem como habitat para inúmeras espécies piscícolas, permitindo o seu uso enquanto 

maternidade e posterior espaço de crescimento dos juvenis; 
- Fornecem abrigo, constituindo-se um garante de biodiversidade para espécies anfíbias e 

terrestres; 
- Garantem a estabilização e consolidação das margens dos cursos de água, evitando a sua 

rápida e perigosa erosão; 
- Asseguram a regularização de eventuais caudais torrenciais, reduzindo a velocidade das 

águas no leito do rio e contribuindo para a sua rápida retirada dos leitos de cheia, no caso 
destas ocorrerem; 

- Contribuem de forma decisiva na recarga de aquíferos e são reguladores térmicos por 
excelência, garantindo a amenização do clima nas regiões envolventes e uma menor amplitude 
na variação da temperatura da água, contribuindo decisivamente para a manutenção da vida 
no seu seio; 

- Ao estabelecer-se como fronteira entre as linhas de água e a actividade agrícola (associada às 
férteis margens dos rios), estas comunidades vegetais comportam-se como filtros biológicos, 
assegurando a filtragem de elevados teores de compostos químicos remanescentes de 
pesticidas e fertilizantes aplicados em resultado de práticas agrícolas incorrectas (como sucede 
na larga maioria das vezes), melhorando a qualidade da água; 

- Pela sua beleza natural, estes ecossistemas asseguram a qualidade visual da paisagem. 
 

Neste troço de rio, o potencial assoreamento resultante do processo erosivo desencadeado pela 
eucaliptização e em resultado da queime do coberto vegetal anteriormente referidos poderá ser  
fortemente incrementado pelo aporte de materias terrígenos resultantes da desmatação 
incompreensível – se não irresponsável –  motivada pelos empreendimentos imobiliários autorizados 
pela autarquia nas zonas de maior relevo que envolvem o rio Lis, particularmente na sua margem 
direita. Cumulativamente, também toda uma série de incompetentes limpezas de margem feitas no rio 
Lis, mas principalmente na Ribeira do Sirol, com total destruição dos ecossistemas ribeirinhos, são 
geradores de sedimentos resultantes da erosão aceleradíssima das respectivas margens e têm o seu 
reflexo no assoreamento verificado a jusante, na Ponte dos Caniços. Infelizmente, conforme foi 
possível constatar, o rio, a partir da entrada na cidade de Leiria, deixa de ter margens enquanto 
prolongamento do seu leito e passa a estar confinado entre muros de cimento em grande parte do seu 
percurso até à foz. Neste troço, atravessa os campos do Lis, dos quais recebe toda uma carga de 
fitossanitários excedentários, resultantes de práticas agrícolas completamente desajustadas, que 
concorrem para a degradação da já muito fraca qualidade da sua água. A estes aportes de compostos 
fosfatados e azotados, que concorrem para a eutrofização do rio alia-se, lamentavelmente, o contributo 
da ribeira dos Milagres, com toda a sua carga poluente já relatada anteriormente. 

 
Pela positiva, e dignos de preservação pelo significado biológico que encerram, existem nesta 

zona algumas zonas húmidas relativamente bem conservadas, merecendo destaque os caniçais de 
Sismarias. Também o vale da Carreira surge como um dos ambientes ecológicos mais importantes do 
concelho, contendo ao longo do seu curso um importante cordão de vegetação ripícola e nele estando 
representadas espécies raras ou inexistentes nas restantes zonas - a lontra (Lutra lutra, L), a cegonha 
branca (Ciconia ciconia) e o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi). 
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Em parte do troço final do rio, considerado entre as povoações de Passagem e Praia da Vieira, 

retomam-se as margens do rio enquanto tal, apresentando em algumas zonas ecossistemas em 
magnífico estado de conservação, garantindo a existência de alguma da biodiversidade conhecida e 
associada ao rio Lis. No entanto, ainda neste troço, e com a complacência de todas as entidades 
responsáveis, extensas áreas de grande valor ecológico estão seriamente ameaçadas pela “ocupação 
desregrada e progressiva” das suas margens, já que se continuam a construir e utilizar fogões 
(churrasqueiras, de maior ou menor dimensão, em cimento e outros materiais) para apoio a actividades 
individuais de recreio, facto que se lamenta. 

Alguns dos problemas ambientais até agora apresentados para as várias linhas de água 
anteriormente referidas são extensíveis ao rio Lena, merecendo destaque: 

 
- edificações em leito de cheia, com o exemplo negativo a ser oferecido por obras autárquicas 

(ETAR, piscinas municipais, urbanizações, etc.; 
- recepção de efluentes por carência de saneamento básico em algumas freguesias por eles 

atravessados; 
- Contaminação de solos e recursos hídricos em resultado da disseminação de todo tipo de 

resíduos, com particular realce para os industriais perigosos; 
- Eucaliptização desregrada das encostas encaixantes do rio. 

 
 

3. BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARUNCA 
 
 
O rio Arunca tem uma extensão de aproximadamente 52 Km, sendo a linha de água mais 

importante da bacia hidrográfica a quem cede o nome. Esta bacia hidrográfica, com uma área total de 
aproximadamente 565 km2, é uma das sub-bacias integrantes da bacia hidrográfica do rio Mondego, 
com uma área total de 6645 Km2. 

 
A localização da nascente do rio Arunca é de difícil determinação. Em resultado de um conjunto de 
trabalhos de campo desenvolvidos pela Oikos, bem como pela audição da população da região, foi 
possível determinar a sua origem a partir da associação de um conjunto de linhas de água que se 
intersectam junto à povoação de Albergaria–dos-Doze, em Vale das Éguas, enquanto, pela consulta 
bibliográfica, foi possível encontrar referências à sua origem na região de Santiais, facto que obriga 
a investigação mais aprofundada no sentido do cabal esclarecimento desta situação. 
 

O rio Arunca surge à superfície, em arenitos do Cretácico inferior, a uma cota aproximada de 270 
metros, passando depois a correr até à sua confluência com o Leito Central do rio Mondego, à cota de 
aproximadamente 2 metros. Ao longo do seu curso, o rio Arunca atravessa os concelhos de Pombal, 
Soure e Montemor-o-Velho, recebendo contributos de afluentes com alguma importância, destacando-
se: 

 
- No concelho de Pombal, a ribeira de Santiais, o rio do Vergado, o ribeiro da Venda Nova, a 

ribeira de Valmar, a ribeira do Outeiro de Galegas (desagua dentro de Pombal), o ribeiro da 
Roussa e o ribeiro dos Vinagres. 
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- No concelho de Soure, pela sua importância, é digno de realce o rio Anços o qual contribui de 
forma significativa para o aumento do caudal conjunto a partir da sua união. A jusante desta 
povoação destaca-se o ribeiro da Milhariça e um vasto conjunto de valas de drenagem dos 
campos de cultivo, das quais merece realce a vala do Moinho, que drena o Paul da Madriz, 
ligando-o à vala do Canal. 

 
Devido às características do clima, do substrato em que assenta e das condições gerais da sua 

bacia hidrográfica, este curso de água apresenta caudais com amplitudes bastante apreciáveis na 
estação invernosa e muito reduzidos na época estival, o mesmo sucedendo com o rio Anços. Ao longo 
dos seus cursos, os rios Arunca e Anços correm basicamente sobre aluviões, com a característica de o 
fazerem segundo um sentido praticamente Norte-Sul, o que evidencia o controle tectónico que lhes foi 
imposto. 

O rio Arunca, ao longo do seu curso, apresenta características diversas, particularmente se 
analisado em função do tipo de vale em que se encaixa e da natureza das intervenções sobre ele 
realizadas pelo Homem. Assim, poderemos considerar que o rio Arunca, desde a sua nascente 
(assumida em Vale da Éguas, Albergaria-dos-Doze) até à sua entrada no perímetro urbano de Pombal, 
corre em vales bastante bem definidos, que apresentam um coberto florestal essencialmente 
constituído por pinhal e eucaliptal. Esta envolvente montanhosa determina a relativamente fraca 
expressão lateral das aluviões onde o rio se encaixa, não impedindo o desenvolvimento da prática 
agrícola nas suas margens, assente em cultivo de pequenas propriedades, bem como a criação de 
gado ovino/caprino para consumo doméstico. 

 
À excepção de cerca de uma centena de metros de margens fortemente e, quanto a nós, 

erradamente intervencionados (as margens estão totalmente revestidas por rocha e o curso do rio foi 
alterado para linear, em substituição da curva que fazia naturalmente...), a actividade antrópica directa 
sobre o rio está, neste troço, relativamente atenuada uma vez que o já citado uso agrícola das aluviões 
cria uma zona com efeito redutor desses impactes. Paralelamente, a presença de um cordão de 
vegetação ripícola (ribeirinha) em bastante bom estado de conservação, apresentando-se a espaços 
bastante denso, concorre para a não utilização sistemática das margens do rio, contribuindo de forma 
decisiva para a sua conservação. Não obstante, a espaços verificam-se algumas intervenções menos 
correctas sobre a vegetação ribeirinha – infelizmente continua a confundir-se limpeza de rios/margens 
com a completa destruição da sua flora específica – embora seja com particular agrado que se podem 
observar extensões de algumas centenas de metros de magníficos exemplares de choupos, freixos, 
amieiros e salgueiros, entre outras espécies. Contudo, uma análise mais cuidada deixa já ver a 
penetração e fixação de espécies não desejáveis como as acácias e as canas (estas últimas 
apresentando a particularidade de se instalarem em zonas onde as espécies arbóreas foram 
destruídas). 

 
Naturalmente, a existência de um tão importante conjunto de espécies vegetais, acompanhadas 

duma igualmente rica diversidade animal, confirma a diversidade biológica destes ecossistemas, 
obrigando à utilização de estratégias de recuperação de troços degradados e de conservação dos 
existentes em bom estado, na defesa desta riqueza patrimonial natural. 

 
Dentro do perímetro urbano de Pombal, considerado desde o açude, situado a montante desta 

localidade, até à zona da ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais), situada a jusante, o rio 
Arunca apresenta características totalmente diversas das anteriores. Com efeito, entre a zona a jusante 
do referido açude e a zona da ponte da EN1, o rio está agora caracterizado por correr em espaço 
urbano, estando as suas margens totalmente intervencionadas e degradadas pela acção humana, com 
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a realização de obras de engenharia que removem os ecossistemas ribeirinhos existentes e os 
substituem por materiais inertes (curiosamente, noutras cidades, ao abrigo do Programa POLIS, 
gastam-se actualmente milhões de euros a renaturalizar áreas intervencionadas segundo este modelo, 
o que atesta o desnorte das entidades com jurisdição sobre os rios…). 

 
A jusante da ponte até à zona da ETAR, as margens do rio apresentam-se com um coberto 

vegetal misto de espécies exóticas e autóctones, carecendo de recuperação urgente. Nesta zona, na 
margem Sul, merece particular realce a existência de uma zona húmida – uma lagoa - resultante da 
recuperação natural de uma antiga extracção de inertes abandonada sem a realização das respectivas 
acções de recuperação topográfica e ambiental (em boa verdade já existiram na área um conjunto de 
algumas destas lagoas, entretando abusivamente aterradas em quando se encontravam em plena fase 
de recuperação natural e para elas existiam projectos de utilização para áreas de lazer e divulgação 
ambiental). Esta zona húmida tem-se vindo a revelar importante ponto de água para aves migradoras, 
apresentando uma diversidade animal e vegetal que nos leva a acreditar poder haver interesse 
lúdico/pedagógico na sua recuperação tendo em vista estes objectivos e actividades. 

 
Desde esta zona até à ponte da Almagreira, saída do rio do concelho de Pombal, verifica-se uma 

recuperação na qualidade/quantidade do cordão ripícola, bem como uma alteração significativa na 
morfologia do vale em que o rio corre, verificando-se a sua abertura e um incremento significativo na 
área aluvionar que constitui as margens. 

 
Sistematizando, nesta fase, os principais motivos de preocupação ambiental com o rio, desde a 

nascente até à saída do concelho de Pombal, poderemos indicar: 
- O uso desregrado de fertilizantes e pesticidas, que contribui decisivamente para a degradação 

da qualidade da água e promoção de eventuais processos de eutrofização. Acções de 
sensibilização/formação junto dos agricultores e a realização de análises regulares dos solos 
permitiriam proceder à sua correcção, podendo eventualmente ser dispensado o uso destes 
produtos durante algum tempo; 

- O lançamento de efluentes industriais no rio são um forte contributo para a degradação da 
qualidade da sua água. Na sequência das análises efectuadas mereceram especial destaque 
os elevados teores de alumínio e hidrocarbonetos apresentados pela água do rio na região de 
Pombal, sendo de admitir uma relação directa com a forte componente industrial desta região; 

- A descarga de efluentes de origem orgânica - resultantes de produções pecuárias, com 
destaque para as suiniculturas - é também uma causa determinante para a contaminação da 
água e forte contributo para a morte de fauna aquática; 

- A descarga de efluentes provenientes de lagares de azeite concorre também para a 
contaminação das águas do rio. 

- Lamentavelmente, a pouca educação cívica é ainda responsável pelo abandono irresponsável 
e indiscriminado de grandes quantidades de resíduos sólidos urbanos (lixo doméstico). Estes 
resíduos, para além de serem incríveis penalizadores da paisagem, têm composições químicas 
das mais diversas (podem conter pilhas, medicamentos, etc) cujas consequências ambientais 
podem ser gravíssimas, sobretudo sobre a saúde pública. 

- Destruição dos solos agrícolas de qualidade superior, através de aterros e instalação de 
indústrias e zonas industriais, destruindo impunemente solos classificados como Reserva 
Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional, feitas ao arrepio do mais elementar bom 
senso e perante a passividade das entidades competentes. 
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Após a saída do concelho, e até cerca de 1 Km a jusante da povoação de Soure (onde recebe o 
importante contributo do rio Anços, cuja qualidade da água e global é assinalável, quando comparado 
ao Arunca), o rio Arunca continua a correr sobre aluviões, com elevada expressão lateral, num vale 
bastante mais aberto que no seu troço inicial. Este vale está enquadrado por colinas de declive pouco 
pronunciado, com cobertura vegetal predominantemente constituída por eucalipto e pinhal, onde se 
localizam também as principais povoações. As margens do rio apresentam vegetação ripícola em 
quantidade e estado de conservação aceitáveis, a qual estabelece a fronteira entre estas margens e as 
explorações agrícolas das aluviões, constituídas por hortas de reduzida dimensão, olival, pequenas 
vinhas, milho, pomares e estufas. 

 
O troço final do rio bordeja Vila Nova de Anços (tendo cerca de 8 kms de extensão), 

considerando-se o seu início na ponte de Mucate e o fim na foz, quando se encontra com o Leito 
Central do rio Mondego. Todo este troço está bastante intervencionado pela criação de valas de 
drenagem e obras de regularização de caudais, sendo profundamente utilizado para a produção de 
milho e arroz. Os primeiros 7 Km apresentam ainda vegetação ripícola, variando bastante quanto ao 
seu estado de conservação e continuidade (as obras de regularização do rio nesta zona fazem temer o 
pior para estas espécies). As últimas centenas de metros do rio encontram-se já 
intervencionados/regularizados, não apresentando vegetação ripícola. 

 
Na bacia hidrográfica do rio Arunca foi possível confirmar a presença de uma grande diversidade 

de fauna e flora, da quais se destacam: Ciconia ciconia (Cegonha Branca), Alcedo atthis (Guarda-
Rios), Buteo buteo (Águia -de-asa-redonda), Gallinula chloropus (Galinha d'água), Rana iberica (Rã-
ibérica), Rana perezi (Rã-verde), Salix sp.. (Salgueiro), Fraxinus angustifolia (Freixo), Alnus glutinosa 
(Amieiro) e Populus sp. (Choupo). No entanto, pela importância especial de que se reveste, torna-se 
imperativo referir a existência, na margem Norte do rio Arunca, do Paul da Madriz. Este paul situa-se a 
Sul da povoação do Casal do Redinho e é um ecossistema notável, com cerca de 2 Km de 
comprimento por 200 metros de largura, com aproximadamente 38 hectares. Assume papel de relevo 
enquanto santuário de uma enorme diversidade de espécies animais (mais de 100 espécies divididas 
em 4 grupos: sedentários, visitantes de Verão, visitantes de passagem e invernantes) e vegetais, das 
quais se destacam: Falco eleonorae (Falcão-da-rainha), Ardea purpurea (Garça vermelha), Anas 
platyrhynchos (Pato-real), Rutilus macrolepidotus (Ruivaco), Chioglossa lusitanica (Salamandra-
portuguesa), Lutra lutra (Lontra), Phragmites australis (Caniço) e Scripus lacustris (Bunho). 

 
Ao abrigo do Decreto Lei nº 75/91, de 14 de Fevereiro, que transpõe a Directiva nº 79/409/CEE, 

de 8 de Abril, mais conhecida por Directiva Aves, é normalmente considerada Z.P.E. (Zona de 
Protecção Especial para a Avifauna), tendo sido já indicada para integrar a Rede Natura 2000. 

 
 

4. CONTRIBUTOS DA OIKOS 
 
 
Face aos problemas ambientais anteriormente referidos, associados às principais linhas de água 

das bacias hidrográficas dos rios Lis e Arunca, a Oikos, ao longo da sua existência tem desenvolvido 
um vasto conjunto de iniciativas e projectos direccionados para o conhecimento, recuperação e 
protecção das linhas de água das bacias hidrográficas em questão, contribuindo simultaneamente para 
uma mais correcta gestão dos recursos hídricos de superfície e profundidade e, simultaneamente, para 
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a formação de cidadãos ambientalmente mais conhecedores, esclarecidos e interventivos. Atestando 
essa preocupação e dando expressão ao conjunto de realizações levadas a cabo pela Oikos nos 
últimos anos, proceder-se-á seguidamente uma breve seriação das iniciativas desta ONGA, 
subordinadas aos recursos hídricos regionais: 

 
- “Jornadas sobre ambiente e desenvolvimento” – em 1999, subordinadas ao tema “Ordenamento do 

território e conservação da natureza”, em 2000, subordinadas ao tema “Contribuição dos espaços 
naturais para a sustentabilidade dos meios urbanos”, em 2002, sobre o tema “Planeamento urbano 
e uso do solo” e, em 2003, subordinadas ao tema “Recursos hídricos para o século XXI – 
Estratégias para a sua sustentabilidade”. Em todas estas edições foram abordados directa e 
indirectamente questões relacionadas com a qualidade e gestão dos recursos hídricos de 
superfície e profundidade, traduzidas nas conclusões enviadas aos poderes autárquico e central. 
Estes eventos contam regularmente com os apoios da Câmara Municipal de Leiria e Instituto do 
Ambiente (ex-IPAMB). 

- Realização de um colóquio subordinado ao tema específico “Rio Lis – Que futuro”, realizado em 
colaboração com a CML, com especialistas convidados para debater o tema proposto; 

- Realização, há já 10 anos, de um programa de monitorização da qualidade da água superficial dos 
rios Lis e Lena, efectuando-se recolhas em 14 pontos e realizando-se análises a diversos 
parâmetros considerados relevantes, em função do conhecimento detido pela Oikos sobre os 
cursos de água em questão. A actividade contou sempre com o apoio do Instituto do Ambiente, da 
Câmara Municipal de Leiria e da Autoridade de Saúde de Leiria, seus técnicos e serviços; 

- Realização, pelo segundo ano, de um programa de monitorização da qualidade da água superficial 
dos rios Arunca e Anços, havendo 10 pontos de amostragem e seguindo os mesmos critérios do 
plano de monitorização desenvolvido para os rios Lis e Lena. A Oikos contou com o apoio do 
Instituto do Ambiente e, mo primeiro ano, com o da Câmara Municipal de Pombal. 

- Realização de projectos de educação ambiental, com o apoio do Instituto do Ambiente e, nalguns 
casos, com o da Câmara Municipal de Leiria, Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do 
Território do Centro: em 1997, “Rio Arunca da nascente à foz”, em 1998, “Rio Arunca da nascente 
à foz 1998”, em 2000, “Rio Arunca – Aprofundar o conhecimento dos seus ecossistemas, da 
nascente à foz” e “Bacia do Lis – Estudo das suas áreas naturais”, em 2001, “Bacia do Arunca – 
Ribeira de Carnide” e “Rio Lis – A sua importância para o equilíbrio urbano”, em 2002, “Rio Lis – A 
sua importância para o equilíbrio urbano 2002”. Em resultado destes projectos foram envolvidos em 
iniciativas de campo e de pesquisa bibliográfica alguns milhares de jovens e docentes, 
proporcionando-lhes um maior envolvimento com os recursos hídricos regionais, seu conhecimento 
e necessidade de recuperação, conservação e gestão equilibrada. Também em resultado destes 
projectos foi editada uma diversificada gama de publicações de natureza didáctico-pedagógica, de 
que se destacam brochuras, folhetos, posteres, puzzles, postais e autocolantes, todos eles cedidos 
gratuitamente às escolas envolvidas e outras entidades e cidadãos que o solicitassem. 

- Realização de acções de formação de professores em matéria de educação ambiental, com 
módulos específicos dedicados às bacias hidrográficas dos rios Lis e Arunca, envolvendo saídas 
de campo, realizadas em colaboração com centros de formação de professores da região. 

- Realização de muitas dezenas de acções de formação em escolas de diversos níveis de ensino 
localizadas nas bacias hidrográficas dos rios Lis e Arunca, subordinadas ao tema “Recursos 
hídricos”. 

- Publicação de artigos escritos na imprensa local e regional, denotando as apreensões com a 
qualidade dos recursos hídricos regionais, alertando para a necessidade de envolvimento das 
populações na sua recuperação e defesa e denunciando atentados ambientais que, 
lamentavelmente, persistem. 
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Paralelamente, a Oikos tem procurado sensibilizar os poderes autárquico e central no sentido de 

modificarem os seus olhares sobre os recursos hídricos regionais, pressionando-os para a tomada de 
urgentes medidas de salvaguarda de tão precioso, delicado e escasso recurso. Dessa forma, a Oikos 
mantém contactos regulares com as entidades com responsabilidades na gestão dos recursos hídricos 
regionais, com particular destaque para as relações mantidas com a Direcção Regional do ambiente e 
Ordenamento do território do Centro e Câmaras Municipais de concelhos integrantes das bacias 
hidrográficas dos rios Lis e Arunca. Neste particular merece realce a relação de colaboração e parceria 
assumida com a Câmara Municipal de Leiria que, de há anos a esta data, procede a consultas 
regulares e solicita participações na Oikos na tomada de decisão sobre quaisquer intervenções a 
realizar sobre as linhas de água do concelho. Dessa forma, foi já possível definir e calendarizar as 
intervenções de forma a minorar impactes sobre a fauna e flora do rios, discutir e definir abordagens 
tecnicamente mais correctas de forma a proceder à limpeza de margens – abandonando 
definitivamente o conceito de limpeza integral que, lamentavelmente, faz escola no país e degrada 
completamente os ecossistemas ribeirinhos com todas as consequências ambientais conhecidas e 
anteriormente referidas – e posterior revegetação. 

 
Outro exemplo da disponibilidade da Oikos na recuperação, preservação e gestão dos recursos 

hídricos regionais tem reflexo na entrega, junto da Câmara Municipal de Leiria, de um documento base 
de trabalho para ordenar o uso da Lagoa da Ervideira (lamentavelmente, meses volvidos a Câmara deu 
o seu aval à realização de um mega acampamento de 3500 escuteiros nas proximidades da referida 
lagoa...), na sequ~encia da sua participação em projectos de recuperação efectuados por aquela 
autarquia em colaboração com outras entidades. 

 
A Oikos tem, de há anos à presente data, elaborado estudos, emitido pareceres técnicos e 

sugerindo soluções exequíveis, endereçando-os aos titulares do Ministério das Cidades, Ordenamento 
do Território e Ambiente e Ministério da Agricultura e Pescas visando contribuir na solução de alguns 
dos problemas que colocam a qualidade dos recursos hídricos regionais em risco  

 
Resta, pois, continuar a participar activamente na defesa de tão essencial quanto escasso 

recurso, certos que a sua preservação será a chave da continuidade da qualidade de vida de toda uma 
região. A Oikos continuará a perseguir esse desígnio, aguardando das entidades gestoras do território 
e dos recursos hídricos a adopção de idêntica postura. Em tempo útil, para variar… ..  
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