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ht = h t-1 - 
RC
TS  hk + TS 

STo
R    [3] 

 
em que: 
k = intervalo de tempo 
TS – time step 
método explicito (incrementos de tempo negativos): k = t-1 
método implicito (incrementos de tempo positivos): k = t 
 

O coeficiente de recessão RC é proporcional ao Coeficiente de armazenamento e à resistência à 
percolação (DR), podendo ser descrito pela fórmula (Van der Lee, 1989): 

 
RC = B . STo . DR      [4] 

em que: 
B – coeficiente de proporcionalidade 
 

A equação [3] foi largamente aplicada na Holanda como um modelo independente com resultados 
muito satisfatórios. O modelo utiliza a solução implícita (Van der Lee & Gehrels, 1990). 
O modelo EARTH está vocacionado para climas secos com precipitações concentradas em 
determinadas períodos e para aquíferos freáticos ou não confinados, com respostas rápidas aos 
episódios de recarga. 
Os parâmetros necessários ao funcionamento do modelo foram obtidos da bibliografia existente sobre 
o Sistema Aquífero dos Gabros de Beja (Costa, 1987; Duque, 1997 e Paralta, 2001) e trabalhos de 
campo recentes do primeiro autor desta comunicação. 
Utilizaram-se registos diários de precipitação e evapotranspiração potencial, determinada pelo método 
de Penman-Monteith da FAO (Allen et al., 1998),  para os anos hidrológicos de 2001 a 2003 
 
2.3 Balanço Hídrico Sequencial Diário – Modelo BALSEQ 
 
O modelo BALSEQ (Lobo Ferreira, 1981) é um modelo numérico de balanço hídrico sequencial diário a 
nível do solo, desenvolvido em 1981 por Lobo Ferreira para a estimativa da recarga de águas 
subterrâneas na ilha de Porto Santo. O fluxograma deste modelo apresenta-se na Figura 3. Este 
modelo já teve diversas aplicações a nível nacional (p. ex. na ilha de Porto Santo (Lobo Ferreira et al., 
1981), ou na península de Setúbal (Oliveira et al., 1994)), e a nível internacional (p. ex. na India, no 
concelho de Bardez, estado de Goa (Chachadi et al., 2001) ou em Kakinada (Chachadi et al., 2002)). 
Apresentam-se resumidamete os fundamentos do método. 
Para o caso de uma área onde não exista recarga artificial, não haja escoamento superficial a entrar na 
área e o nível freático se encontre sempre abaixo da profundidade do solo sujeita a evapotranspiração, 
a equação de balanço hídrico para o solo nessa área pode expressar-se por: 

P – ETR – ∆Al – Ed – Ip = ε [5] 

onde P é a precipitação, ETR é a evapotranspiração, ∆Al é a variação (final - inicial) do 
armazenamento de água no solo, Ed é o escoamento superficial, Ip é a infiltração profunda (infiltração 
abaixo da espessura do solo) e ε é o erro de cálculo do balanço. 
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O balanço hídrico sequencial mede ou estima os termos P, ETR, Ed e ∆Al, calculando Ip pela resolução 
da Eq. 5 considerando ε = 0. 
Assume-se posteriomente que a recarga (R) é igual à infiltração profunda (Ip): 

R = Ip =  P – ETR – ∆Al – Ed [6] 

Para a aplicação sequencial desta fórmula, é necessário conhecer os valores de P e da 
evapotranspiração potencial (ETP) referidos a cada intervalo de tempo do balanço, assim como do 
valor da quantidade máxima de água no solo disponível para evapotranspiração (AGUT): 

AGUT = ( cc – pe  ) . rp [7] 

onde cc é a capacidade de campo do solo, pe é o ponto de emurchecimento e rp é a profundidade do 
solo sujeita a evapotranspiração (normalmente a profundidade das raízes das plantas). 
Para estimar o escoamento superficial utiliza-se o método do United States Soil Conservation Service 
(USSCS), que define o número característico de escoamento (NC) em função do tipo de solo e do uso 
do solo. Os valores de NC variam entre 0 (correspondendo a um solo de permeabilidade vertical 
infinita, em que toda a água se infiltra no solo), e 100 (que corresponde a uma zona completamente 
impermeável). Na Figura 3 apresenta-se a fórmula de cálculo do escoamento superficial. 
Para a caracterização do tipo de solo consideram-se quatro classes (A a D): 
Os solos tipo A apresentam baixo potencial de escoamento directo e elevadas intensidades de 
infiltração, mesmo quando completamente humedecidos. Incluem principalmente areias profundas com 
drenagem boa ou excessiva. Possuem uma elevada transmissividade.  
Os solos do tipo B apresentam potencial de escoamento directo abaixo da média e intensidades de 
infiltração moderadas, quando completamente humedecidos. Incluem principalmente solos 
medianamente profundos, com textura moderadamente fina e moderadamente grosseira, e 
medianamente drenados. Possuem uma transmissividade média. 
Os solos do Tipo C têm potencial de escoamento directo acima da média e baixas intensidades de 
infiltração, quando completamente humedecidos. Incluem principalmente solos com camadas 
impermeáveis subjacentes e solos com textura moderadamente fina. Estes solos possuem uma 
transmissividade baixa. 
Os solos do tipo D apresentam um potencial de escoamento directo elevado e intensidades de 
infiltração muito baixas quando completamente humedecidos. Incluem essencialmente solos argilosos 
expansíveis, solos com o nível freático permanentemente próximo da superfície e solos com substratos 
impermeáveis a pouca profundidade. Estes solos possuem uma transmissividade muito baixa. 
Oliveira et al (1997) caracterizaram os solos nas classes A a D em função das descrições dos solos 
representados nas cartas de solos de Portugal à escala 1:50 000. Utilizando as mesmas descrições os 
mesmos autores caracterizam os parâmetros cc e pe que são utilizados para o cálculo do AGUT. 
Com base na cartografia Corine Land Cover e nas tabelas do USSCS, Vermeulen et al. (1993) 
apresentaram uma tabela do parâmetro NC em função da legenda dessa carta e do tipo de solo (A a 
D). Também com base na cartografia Corine Land Cover os mesmos autores apresentam os valores 
aproximados da profundidade do solo sujeita a evapotranspiração (rp). 
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ETR = evapotranspiração real 
AGUT = quantidade máxima de água disponível no solo 
para evapotranspiração 
Ip = infiltração profunda 
 

Figura 3 - Fluxograma de funcionamento do modelo numérico de balanço hídrico sequencial diário 
BALSEQ. 

O modelo BALSEQ permite estimar a infiltração profunda diária. Assumindo que não há camadas 
menos permeáveis na zona vadosa abaixo do solo, o valor da infiltração profunda calculado para cada 
dia traduzirá o valor de recarga que ocorrerá mais tarde.  
 
As variáveis cc, pe, rp e tipo de solo, definidas a partir das tabelas referidas anteriormente em função 
dos solos existentes na área de estudo e da ocupação do solo assumem os valores apresentados no 
Quadro I. A ocupação do solo na área de estudo é feita pela cultura de cereais (trigo). 
 

Quadro I – Caracterização das variáveis cc, pe, rp, tipo de solo e AGUT. 
Solo cc (-) pe (-) rp (mm) AGUT tipo de solo 
Bp 0,307 0,140 83 -100 D 
Bpc 0,398 0,195 101 - 122 D 
Cp 0,415 0,204 

500 - 600 
105 -127 D 

Dado o intervalo de valores apresentados. optou-se por correr o modelo BALSEQ para valores de 
AGUT de 100 e 120 mm (capacidade de campo). A cultura de cereais num solo do tipo D permite 
caracterizar o NC com o valor de 85. 
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Utilizaram-se registos diários de precipitação e evapotranspiração potencial, considerada igual à 
evapotranspiração de referência, determinada pelo método de Penman-Monteith da FAO (Allen et al., 
1998) para o período entre Setembro de 2001 e Julho de 2003 na região de Beja. 
 
2.3 Quantificação das Extracções. 
A longo prazo, num sistema em equilíbrio, as extracções de águas subterrâneas equivalem à recarga 
que ocorre na zona de influência das captações. Por esse motivo, o somatório das extracções é um 
bom estimador da recarga que ocorreu, com a vantagem de ter um grau elevado de exactidão por ser 
uma variável mensurável, com possibilidade de não comportar erros de medição. 
 
3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
3.1 Traçadores Químicos - Balanço de Cloretos. 
Para a aplicação desta metodologia dispõe-se de um conjunto total que é constituído por 66 amostras 
de Duque (1997), colhidas no Verão de 1995 e por 35 amostras provenientes da área de Beja, entre 
1997 e 1998 (Paralta, 2001). Acrescem ainda 54 determinações efectuadas no sector Serpa-Brinches, 
entre 1997 e 2002 (Serra, 2002), perfazendo um total de 155 determinações do ião cloreto em mais de 
uma centena de origens. 
O Quadro II indica a distribuição estatística do teor em cloreto das amostras consideradas. 
 

Quadro II 
 Estatística do teor em Cloreto no SA dos Gabros de Beja (mg/L) 

 
Amostras Mínimo Q1 Mediana Média Q3 Máximo Desv. Padrão 

155 13.0 22.0 32.5 48.2 59.4 235.0 39.8 
 
Relativamente à ocorrência de cloretos na água da chuva dispõem-se de 25 amostras colhidas entre 
1997 e 2003 nas localidades de Beja (7 amostras), Serpa (5 amostras) e Ferreira do Alentejo (13 
amostras). 
O Quadro III indica a distribuição estatística do teor em Cloreto na água da chuva. 
 

Quadro III 
 Estatística do teor em Cloreto na água da chuva do SA dos Gabros de Beja (mg/L) 

 
Amostras Mínimo Q1 Mediana Média Q3 Máximo Desv. Padrão 

25 0.4 2.2 3.4 4.2 5.5 13.4 3.3 
 
Não considerando os valores extremos, resulta da aplicação da expressão [1] para o intervalo inter-
quartil, Q1 a Q3, uma infiltração eficaz na ordem dos 10% da precipitação média anual. 
 
3.2 Balanço Hídrico Sequencial Diário – Modelo EARTH 
Os valores obtidos pelo modelo EARTH encontram-se ainda em processo de calibração com as 
observações piezométricas disponíveis de 3 piezómetros, monitorizados regularmente pelo IGM desde 
2001. Os resultados preliminares apontam, no entanto, para valores de recarga bastante superiores 
aos dos restantes métodos e serão apresentados oralmente durante o 6º SILUSBA. 
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3.3 Balanço Hídrico Sequencial Diário – Modelo BALSEQ 
De acordo com as características hidráulicas dos Barros de Beja, optou-se por correr o modelo 
BALSEQ para valores de AGUT (capacidade de campo) de 100 e 120 mm. A cultura de cereais num 
solo do tipo D permite caracterizar o NC com o valor de 85. 
Utilizaram-se registos diários de precipitação e a evapotranspiração potencial, considerada igual à 
evapotranspiração de referência determinada pelo método de Penman-Monteith da FAO (Allen et al., 
1998), para o período entre Setembro de 2001 e Julho de 2003 na região de Beja. Desta forma foi 
possível calcular a recarga para os anos hidrológicos de 2001/2002 e 2002/2003. 
Os resultados obtidos do balanço hídrico sequencial diário estão resumidos nos Quadros IV e V que 
indicam os valores anuais e mensais respectivamente, considerando uma capacidade de campo de 
100 e 120 mm. 
 

Quadro IV 
Recarga anual na região de Beja para os anos hidrológicos de 2001/2002 e 2002/2003 

 
Ano Hidrológico Prec. Recarga Recarga  Ano Hidrológico Prec. Recarga Recarga 

(cc = 100 mm) (mm) (mm) (%)  (cc = 120 mm) (mm) (mm) (%) 

2001/2002 651,8 36,4 5,6  2001/2002 651,8 16,5 2,5 
2002/2003 537,1 82,2 15,3  2002/2003 537,1 62,2 11,6 

Média 594,5 59,3 10,5  Média 594,5 39,4 7,1 

 
 

Quadro V 
Recarga mensal na região de Beja para os anos hidrológicos de 2001/2002 e 2002/2003 

 
MÊS Out-01 Nov-01 Dez-01 Jan-02 Fev-02 Mar-02 Abr-02 Mai-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Set-02 TOTAL
Recarga (cc = 100 mm) 0 0 0.06 14,0 0 22,5 0 0 0 0 0 0 36,4
Recarga (cc = 120 mm) 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 0 0 0 16,5

MÊS Out-02 Nov-02 Dez-02 Jan-03 Fev-03 Mar-03 Abr-03 Mai-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Set-03 TOTAL
Recarga (cc = 100 mm) 0 0 35,7 40,9 5,6 0 0 0 0 0 0 0 82,2
Recarga (cc = 120 mm) 0 0 15,7 40,9 5,6 0 0 0 0 0 0 0 62,2  
 
Uma análise expedita dos resultados obtidos com o modelo BALSEQ, indica que apesar do ano 
hidrológico de 2001/2002 ter uma precipitação cerca de 20% superior ao ano hidrológico de 2002/2003, 
a recarga correspondente é muito inferior à do actual ano hidrológico, em virtude da distribuição 
sazonal da precipitação e, em especial dos episódios torrenciais.  
Para efeitos de gestão de recursos hídricos numa base anual ou de ano hidrológico, o balanço hídrico 
sequencial diário é a única forma rigorosa de avaliar as disponibilidades aquíferas. 
Admitindo uma capacidade de campo entre 120 e 100 mm, obtém-se uma recarga média anual que 
pode variar entre os 3 e os 15%, com valores médios para os 2 últimos anos hidrológicos entre 7 e 
11%. 
A figura 4 indica a distribuição diária da recarga na região de Beja para os anos hidrológicos de 
2001/2002 e 2002/2003, considerando uma capacidade de campo de 100 mm. 
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Figura 4 – Distribuição da recarga em Beja nos anos hidrológicos de 2001/2002 e 2002/2003. 
 
Uma análise mais atenta do gráfico obtido com o modelo BALSEQ para uma capacidade de campo de 
100 mm indica que nos últimos dois anos hidrológicos ocorreram apenas 20 dias de recarga, o que em 
termos médios significa 59.3 mm/ano (10.5%). O Quadro VI indica a distribuição dos episódios de 
recarga. 
 
 

Quadro VI 
Dias com eventos de recarga na região de Beja nos anos hidrológicos de 2001/2002 e 2002/2003 

 
 Recarga Recarga Recarga Recarga Total 
 (< 5 mm) (5 mm – 10 mm) (10 mm – 15 mm) (> 15 mm)  

Episódios de Recarga (dias) 10 5 4 1 20 

 
 
Admitindo uma capacidade de campo de 120 mm, o número de dias de recarga nos dois últimos anos 
diminui para 13, correspondente a uma recarga média anual de 39.4 mm (7.1%) 
 
3.4 Quantificação das Extracções 
Nas 16 captações municipais de Beja eram captados entre 4 000 a 5 000 m3 de água subterrânea 
diariamente, antes da entrada em funcionamento da adução a partir da albufeira do Rôxo em 1985, o 
que representa em termos médios, a extracção de 1 650 000 m3 de água subterrânea por ano, mesmo 
em épocas de estiagem. 
A área de recarga ou zona de afluência das captações representa no total 20 km2, o que significa, em 
termos médios, que 1 km2 do aquífero gabro-diorítico pode fornecer cerca de 80 000 m3 de água 
subterrânea por ano, embora este valor seja difícil de manter durante os meses de Verão e mais ainda 
após períodos plurianuais de seca (Paralta, 2000). 
Fazendo o balanço entre as extracções anuais de água subterrânea (1 650 000 m3) e a precipitação 
média anual (584 mm) na área considerada (20 km2) que terá sido de 11.7 x 106 m3 (Estação 
Meteorológica de Beja, séries 1958-88, AGRIBASE, Ministério da Agricultura), verifica-se que as 
extracções representavam 14% da precipitação média anual. Não foram, no entanto, contabilizados os 
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consumos para agricultura, pelo que os valores de produtividade aquífera apontados serão 
seguramente superiores, bem como a recarga (Paralta, 2001). 
A consulta de um relatório dos serviços de prospecção geofísica do exército alemão estacionado em 
Beja indica igualmente valores de recarga do sistema entre 10 e 20%. 
 
 
4. DISPONIBILIDADES HÍDRICAS E IMPLICAÇÕES AGRO-AMBIENTAIS 
 
Com base no mapa de polígonos de Thiessen de Duque (1997), que considera a precipitação média 
anual de 6 estações que enquadram o SA dos Gabros de Beja (séries de precipitação entre 1955/56 e 
1995/96) e admitindo uma taxa de recarga anual entre 10 e 20 %, obtém-se para o aquífero, em termos 
médios, recursos hídricos subterrâneos renováveis anualmente entre 18.8 x 106 m3 e 37.5 x 106 m3.  
Constata-se, em termos gerais, que a recarga deverá situar-se entre um mínimo de 50 L/m2/ano e um 
máximo na ordem dos 115 L/m2/ano (Figura 5). 
 

 
Figura 5 – Recarga anual do SA dos Gabros de Beja (modificado de Duque, 1997). 

No entanto, esta abordagem regional da recarga pode não ser muito rigorosa em virtude das alterações 
locais das características do solo (ex. presença de caliços), ocupação agrícola e arbórea, 
geomorfologia (declive), espessura da zona vadosa e extensão da área afecta a novos regadios. Será 
igualmente de considerar as áreas impermeáveis dos aglomerados urbanos e a irregularidade 
climática, em especial a distribuição temporal dos episódios torrenciais de precipitação. 
Os recursos hídricos subterrâneos do complexo gabro-diorítico podem assegurar grande parte do 
abastecimento público aos concelhos de Ferreira do Alentejo, Beja e Serpa. Actualmente, apenas 
Ferreira do Alentejo depende exclusivamente das águas subterrâneas para abastecimento público, 
enquanto a cidade de Beja e a vila de Serpa utilizam origens mistas. 
O principal constrangimento em relação à produção de água para consumo humano a partir dos 
recursos hídricos subterrâneos relaciona-se com teores em nitratos que frequentemente ultrapassam 
os limites legalmente consignados. 
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Os processos naturais resultantes da interacção água-rocha no SA dos Gabros de Beja são 
responsáveis pela fácies carbonatada e algo dura, enquanto a contaminação difusa resultante de 
práticas agrícolas e elevadas taxas de evapotranspiração podem ser relacionadas com a ocorrência de 
elevadas condutividades e nitratos e ainda cloretos e sulfatos em concentrações anómalas. 
As implicações agro-ambientais da distribuição episódica e concentrada dos eventos de recarga 
durante o semestre húmido, como ficou demonstrado pela aplicação do modelo de balanço hídrico 
sequencial diário BALSEQ, são inúmeras. 
A irregularidade climática, com frequentes regimes torrenciais, provocam a lixiviação precoce dos 
fertilizantes e o facto das épocas de fertilização coincidirem com o semestre húmido ou seja com o 
período de recarga útil dos aquíferos (em especial durante o trimestre Jan-Mar/Abril), provocam 
alterações sazonais e cumulativas na qualidade da água subterrânea do SA dos Gabros de Beja. 
Apesar da ocupação agrícola se basear predominantemente na monocultura cerealífera extensiva, as 
dotações médias de Azoto são importantes, entre 100 a 120 kg/ha/ano, principalmente distribuídas 
pelos meses de Novembro/Dezembro (adubação de fundo) e Fevereiro/Março (adubação de 
cobertura).  
A monitorização periódica, entre 1997 e 2000, do teor em nitratos em dezenas de origens de água 
subterrânea nos arredores de Beja evidenciou que ocorrem perdas importantes de Azoto do sistema 
solo-planta, para o meio freático, com a predominância sistemática de valores acima de 50 mg NO3/L. 
A mediana relativa a 3 anos de monitorização situou-se entre 53 e 86 mg NO3/L. Constatou-se que os 
valores médios mais elevados se verificaram entre Março e Junho de 1998 e entre Março e Julho de 
2000 (Paralta, 2001). 
Estudos idênticos, sobre vulnerabilidade e susceptibilidade à poluição do sector oriental do SA dos 
Gabros de Beja, situado na margem esquerda do Rio Guadiana e sem ligação hidráulica ao restante 
aquífero, apontam igualmente para uma situação preocupante de contaminação difusa por nitratos de 
origem agrícola, normalmente acima do VMA para consumo humano, que pode ser relacionada com a 
evolução do ano hidrológico e do ano agrícola (Paralta & Francês, 2000; Serra et al., 2003). 
 
5. CONCLUSÕES 
 
A aplicação de várias metodologias permitiu definir um intervalo de recarga média anual para o Sistema 
Aquífero dos Gabros de Beja entre 10 e 20% da precipitação e elaborar o respectivo mapa de recarga.  
No estado actual dos conhecimentos, considera-se que o intervalo indicado constitui uma estimativa 
aceitável para a elaboração de cálculos das disponibilidades hídricas para uma gestão racional do SA 
dos Gabros de Beja, numa perspectiva de sustentabilidade do recurso, tanto ao nível da quantidade 
como da qualidade para diversas utilizações 
Os resultados obtidos com o modelo BALSEQ e pelo método do Balanço de Cloretos são 
concordantes, apontando para uma recarga na ordem dos 10%. A partir das extracções municipais 
contabilizadas na bacia hidrográfica de Pisões obteve-se uma estimativa de recarga de, pelo menos, 
14%. Há que ter em atenção que os resultados do modelo BALSEQ se referem aos dois anos 
hidrológicos mais recentes, enquanto que os resultados obtidos pelos outros dois métodos representam 
valores médios para séries temporais mais longas. 
De acordo com o padrão de distribuição da precipitação na região, conclui-se, em termos gerais, que a 
recarga média anual deverá situar-se entre um mínimo de 50 L/m2 e um máximo na ordem dos         



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

 509

115 L/m2. Integrando para a área total do sistema aquífero, obtém-se, em termos médios, recursos 
hídricos subterrâneos renováveis anualmente entre 18.8 x 106 m3 e 37.5 x 106 m3. 
Os eventos de recarga episódica e concentrada durante o semestre húmido coincidem com as épocas 
de fertilização (em especial durante o trimestre Jan-Mar/Abril) provocando a lixiviação precoce dos 
fertilizantes do solo para a zona saturada. 
Esta situação ficou demonstrada pela monitorização periódica, entre 1997 e 2000, do teor em nitratos 
em dezenas de origens de água subterrânea nos arredores de Beja em que a mediana relativa a 3 
anos de monitorização oscilou entre 53 e 86 mg NO3/L. Constatou-se que os valores médios mais 
elevados se verificaram entre Março e Junho de 1998 e entre Março e Julho de 2000  
Estas evidências indicam que o Sistema Aquífero dos Gabros de Beja constitui um aquífero vulnerável, 
sujeito a contaminação difusa por nitratos de origem agrícola, que importa continuar a monitorizar no 
sentido de inverter a situação actual, de acordo com as directivas nacionais e europeias, em especial a 
Directiva Quadro da Água (2000/60/EC) e a directiva relativa à protecção das águas contra a poluição 
por nitratos (Directiva 91/676/CEE de 12 de Dezembro de 1991). 
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RESUMO 
A Baía de Maputo é um dos mais importantes sistemas costeiros da zona sul de Moçambique. 
Localiza-se entre os paralelos 25º 55’ e 26º 10’ Sul e os meridianos 32º 40’ e 32º 55’ Este (BARATA et 
al, 2001). É adjacente pelo lado Oeste à cidade de Maputo e junta-se ao oceano Índico do lado Norte, 
fazendo fronteira Este com a Ilha de Inhaca e península de Machangulo.  
Neste trabalho efectua-se a caracterização da maré na Baía de Maputo, e avalia-se as consequências 
do padrão da maré em eventuais fenómenos de poluição que ocorram na baía.     
Utilizou-se o modelo bidimensional SYMS/S2D-L, integrado na vertical, em que as equações de águas 
pouco profundas são discretizadas utilizando o método das diferenças finitas. 
A calibração do modelo foi feita comparando valores simulados para três estações (Porto do Maputo, 
Baixo Ribeiro e Ilha dos Portugueses), com os respectivos valores observados durante uma campanha 
realizada em 1993. 

Desta comparação concluiu-se que o modelo reproduz com precisão aceitável a propagação da 
onda de maré na Baía de Maputo. Os resultados obtidos mostram que a onda de maré é 
essencialmente semi-diurna e que a amplitude e a fase dos seus principais constituintes aumenta 
conforme esta se desloca em direcção à costa. Análise dos campos da velocidade  induzida pela maré 
mostra que em algumas áreas da Baía de Maputo, se inicia a nova enchente sem que se tenha 
estabelecido totalmente a vazante correspondente ao ciclo de maré anterior, o que poderá aumentar o 
tempo de residência nestas áreas da Baía. 
 

 
Palavras-chave: Baía de Maputo, modelo hidrodinâmico, calibração, factor de forma, elipses de maré. 
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1. INTRODUÇÃO 
As zonas costeiras são geralmente caracterizadas pela sua elevada densidade populacional, 
actividades comercias, desenvolvimento industrial e recreação (CHENG et al., 1993). 
Consequentemente, são zonas propicias à deposição de resíduos industrias, agrícolas e domésticos. 
A Baía de Maputo (figura 1), é um dos mais importantes sistemas costeiros da zona sul de 
Moçambique. Com uma área de cerca de 1875 Km2 (75 km × 25 Km), localiza-se entre os paralelos 25º 
55’ e 26º 10’ Sul e os meridianos 32º 40’ e 32º 55’ Este (BARATA et al, 2001). É adjacente pelo lado 
Oeste à cidade de Maputo e junta-se ao oceano Índico do lado Norte, fazendo fronteira Este com a Ilha 
de Inhaca e península de Machangulo.   
Na Baía confluem cinco rios principais: Incomati, a Norte, Umbelúzi, Tembe e Matola a Oeste, e  
Maputo a Sul. Os rios Umbelúzi, Tembe e Matola desaguam no estuário do Espirito Santo, que está em 
ligação com a Baía. O volume total da água doce que desagua na Baía de todas as fontes acima 
referidas é estimado em cerca de 6 km3/ano (HOGUANE e DOVE, 2000), sendo que a maior parte 
desta quantidade entra na Baía durante a verão. 
 A área costeira adjacente à Baía caracteriza-se por uma ocupação populacional de densidade 
aproximadamente igual a 1500 habitantes/Km2. A Baía é conhecida pela sua biodiversidade (168 
espécies e quatro géneros endémicos), práticas pesqueiras e pelo facto de a entrada do Porto de 
Maputo ser caracterizada por fundos com bancos de areia dinâmicos. Ultimamente tem sido descrita 
como uma área susceptível a diversos problemas ambientais devido a descargas dos resíduos 
industrias e de efluentes domésticos nas suas águas. Torna-se assim importante a compreensão dos 
mecanismos que regem a hidrodinâmica da Baía de Maputo, para uma correcta avaliação dos 
principais riscos relacionados com os diferentes usos das suas águas.  
Assim, neste trabalho efectua-se a implementação e calibração de um modelo numérico bidimensional 
integrado verticalmente. É ainda caracterizada a maré e suas correntes e finalmente analisa-se a 
influência  dos padrões de circulação em eventuais fenómenos de poluição na Baía de Maputo. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Localização da área de estudo (à esquerda);  distribuição da profundidade em metros (à 
direita) 
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2. O MODELO HIDRODINÂMICO 
A Baía de Maputo é considerada uma baía de águas pouco profundas, apresentando na maior parte da 
sua área profundidades inferiores a 10 metros (figura 1), e verticalmente homogénea (HOGUANE, 
1994). Neste trabalho faz-se o estudo da propagação da onda de maré, que atendendo ao seu 
comprimento de onda é considerada uma onda longa. Atendendo às dimensões horizontais e verticais 
do domínio, considerou-se a circulação vertical desprezável na propagação da onda da maré,  pelo que 
modelo hidrodinâmico bidimensional aplicado neste trabalho (SYMS/S2D-L), é integrado verticalmente. 
Utiliza-se o método das diferenças finitas para a discretização das equações de águas pouco profundas 
(LEENDERTSE e GRITTON, 1971; LEENDERTSE, 1987).  
O modelo utilizado resolve então as equações  diferencias de 2ª ordem resultantes das equações de 
Navier-Stokes, e que são constituídas por: uma equação de continuidade de massa e duas equações 
de conservação de momento. As variáveis que constituem as equações são referidas em termos 
médios, ou seja, exclui-se a parte aleatória. Assume-se ainda neste modelo que o fluido é 
incompreensível e Newtoniano. A forma média das equações de conservação de momento e de 
continuidade, são descritas seguidamente, após a sua integração vertical: 
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Onde: 
hA - coeficiente de viscosidade (m2/s); 

U  e V - as componentes da velocidade segundo os eixos xx  e yy  (verticalmente integradas), 
respectivamente (m/s);  
H - profundidade (m); 
g  - aceleração de gravidade (m/s2);  
ζ  - elevação da superfície livre (m);  
f - parâmetro de Coriolis (1/s); 
C - coeficiente de Chézy (m1/2/s); 
ρ - massa volumica (kg/m3);  
0p - pressão atmosférica (pa); 

t  - tempo (s).  
As componentes da tensão do vento, s

xτ  e s
yτ , têm a forma: 

 φρτ  sen2WCDa
s
x =  ( 4) 
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  φρτ cos2WCDa
s
y =   (5) 

Em que: 
aρ  - massa volumica do ar (kg/m3); 

W - intensidade do vento (m/s); 
DC - coeficiente de tensão de vento; 

φ - ângulo entre a direcção do vento e a direcção yy  (°). 
 
Estas equações representam os fenómenos mais importantes na propagação da maré, 
designadamente: a advecção da quantidade de movimento, o atrito no fundo e à superfície, o efeito de 
rotação da terra, os gradientes de pressão e  os efeitos de viscosidade.   
A batimetria numérica do domínio computacional (figura 2), compreende uma malha regular com 
espaçamento de 250m × 250m, sendo constituída por 380 × 350 pontos nas direcções xx  e yy , 
respectivamente. Efectuou-se uma rotação de 20º da malha em relação ao Norte geográfico para Este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Batimetria numérica do domínio computacional 

3. CALIBRAÇÃO 
Calibração é a parte da modelação numérica em que se investiga e melhora a precisão dos resultados 
computacionais por comparação com os resultados observados; este procedimento é essencial uma 
vez que as aproximações e simplificações assumidas nas equações gerais, bem como na sua 
discretização, conduzem a diferenças entre os resultados computacionais e a realidade. A calibração 
do modelo numérico utilizado neste trabalho foi efectuada comparando valores simulados para três 
estações (Porto do Maputo (PM), Ilha dos Portugueses (IP) e Baixo Ribeiro (BR)), com os respectivos 
valores observados durante uma campanha realizada entre os dias 08/04/93 e 13/05/93. Na figura 2 
estão localizadas as três estações utilizadas na calibração do modelo. As estações do PM e IP foram 
utilizadas para a calibração do nível da maré, ao passo que as estações IP e BR utilizaram-se na 
calibração das velocidades da corrente de maré.  
Na fronteira aberta entre o oceano e a Baía é imposta uma série temporal de elevações da superfície 
livre da água, ao passo que nas fronteiras fechadas impõem-se  valores nulos para as componentes da 
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velocidade perpendiculares à fronteira. Uma vez que não existem os dados referentes à fronteira aberta 
com o oceano, várias simulações foram efectuadas aplicando na fronteira aberta as séries temporais 
das elevações da superfície livre determinadas através dos constituintes harmónicos obtidos da 
estação PM. Antes de cada nova simulação, variaram-se as fases e as amplitudes dos constituintes da 
maré do Porto de Maputo impostos na fronteira. Com este procedimento diminuíram-se as diferenças 
obtidas por  comparação qualitativa entre os resultados da simulação e observados nas estações 
acima referidas. A maré do Porto de Maputo foi assim extrapolada para a fronteira aberta impondo-se 
um factor de redução de 0.8 nas amplitudes dos vários constituintes, e no que se refere às fases foram 
impostos atrasos (ou adiantamentos) correspondentes aos apresentados na tabela 1.  
 
Tabela 1: Atrasos ou adiantamentos na fase dos constituintes impostos na fronteira aberta oceânica, 
relativamente à maré no Porto de Maputo. 

Constituinte M2 S2 N2 K1 M8 OO1 Ms4 S4 O1 M4 MSF ETA2 

Correcção(°) 13.0 -15.7 23.0 -63.1 -41.0 -45.3 151.0 -28.3 17.0 140.0 25.8 -8.0 

 
Os resultados da comparação entre as séries temporais simuladas e observadas dos níveis de 

água e das correntes de maré, após a aplicação do factor de correcção de 0.8 nas amplitudes da 
estação PM e  a correcção das fases de acordo com a tabela1, são ilustrados nas figuras 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1: Comparação das séries temporais dos níveis observados (pontos vermelhos) e simulados 
(linha continua) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Figura 3.2: Comparação das séries temporais da componente U da velocidade observada (pontos 
vermelhos) e simulada (linha continua). 
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Figura 3.3: Comparação das séries temporais da componente V da velocidade observada (pontos 
vermelhos) e simulada (linha continua) 
Analisando as séries temporais, verifica-se existir um bom  ajuste entre os valores observados e 
simulados.  

Posteriormente, efectuou-se análise harmónica das séries temporais observadas e simuladas 
dos níveis de água e das correntes de maré, e procedeu-se à comparação dos respectivos valores para 
os constituintes harmónicos mais significativos. As diferenças entre as constantes harmónicas obtidas a 
partir das séries observadas e simuladas  foram também determinadas. Os resultados destas 
quantificações estão apresentados nas tabela 2 e 3. Na tabela 2 apresentam-se as amplitudes e fases, 
bem como as suas diferenças, para as séries temporais das elevações da superfície livre, e na tabela 3  
os eixos maiores, os eixos menores, as fases e as inclinações resultantes da análise harmónica das 
séries temporais da corrente de maré.  

Da tabela 2 verifica-se que as diferenças entre as amplitudes observadas e simuladas não são 
superiores a 10 cm para os principais constituintes M2 e S2; relativamente às fases, as diferenças não 
excederam 3.37º (diferenças máximas foram observadas na estação do IP para o constituinte M2). 
 

Tabela 2: Amplitude e fase dos constituintes harmónicos das séries temporais observadas e simuladas, 
bem como suas diferenças; aplmod e aplobs representam os valores de amplitude simulada e observada, 
respectivamente; faobs e famod representam os valores da fase observada  e simulada, respectivamente; 

Constantes M2 S2 N2 K1 MSF Estação

Aplmod (m) 0.84 0.57 0.11 0.05 -- 

Aplobs (m) 0.81 0.46 0.13 0.03 -- 

D_apl (m) 0.03 0.10 -0.02 0.02 -- 

Famo (°) 87.27 116.76 63.06 148.92 -- 

Faobs (°) 90.64 119.51 66.96 134.81 -- 

D_fa (°) -3.37 -2.75 -3.90 14.11 -- 

IP 

Aplmod (m) 0.90 0.53 -- 0.05 0.04 

Aplobs (m) 0.98 0.49 -- 0.04 0.05 

D_apl (m) -0.08 0.04 -- 0.01 -0.01 

Famo (°) 123.57 155.11 -- 115.73 280.81 

Faobs (°) 126.85 158.42 -- 159.54 281.09 

D_fa (°) -3.28 -3.31 -- -43.81 -0.28 
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D_apl  e D_fa   representam a diferença entre as amplitudes e as fases, respectivamente.  

 
Tabela 3: Eixos maiores e menores das elipses de maré, respectivas fases e inclinações, obtidos por 
análise harmónica das séries temporais observadas e simuladas da corrente de maré, bem como suas 
diferenças; Emamod  e Emaobs representam valores dos eixos maiores simulados e observados, 
respectivamente; Ememod  e Emeobs representam valores dos eixos menores  simulados e observados, 
respectivamente; faobs e famod representam os valores da fase observada e simulada, respectivamente;  
Dfa,  DEma , DEme , Dinc representam as diferenças das fases, eixos maiores, eixos menores e inclinação 
respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constantes M2 S2 N2 K1 MSF estação 

Emamod (cm/s) 56.88 38.98 7.03 1.56 2.11 

Emaobs (cm/s) 57.30 29.29 10.32 2.45 4.19 

Ememod(cm/s) 2.41 1.55 0.34 0.05 -0.02 

Emeobs (cm/s) 1.00 0.26 0.35 -0.16 0.34 

DEma (cm/s) -0.42 9.69 -3.29 -0.89 2.08 

DEme (cm/s) 1.41 1.30 -0.1 0.22 0.036 

faobs (°) 205.19 236.52 132.51 245.36 213.85 

famod (°) 208.77 240.24 183.15 237.78 209.38 

Dfa (°) 3.58 3.72 50.64 -7.58 4.47 

Incobs  (°) 63.77 63.82 64.01 64.24 74.24 

incmod  (°) 54.94 54.98 56.70 49.84 54.03 

Dinc (°) 8.83 8.84 7.31 14.40 20.22 

BR 

Emamod(cm/s) 52.75 36.23 6.51 1.50 2.90 

Emaobs (cm/s) 53.56 33.27 6.22 0.94 1.62 

Ememod (cm/s) 3.67 2.16 0.55 0.02 -0.08 

Emeobs (cm/s) 3.45 1.85 0.55 -0.23 0.48 

DEma (cm/s) -0.80 2.96 0.29 0.56 1.32 

DEme (cm/s) 0.23 0.31 0.00 0.21 0.40 

faobs (°) 185.67 216.37 155.43 23.58 101.10 

famod (°) 185.64 216.10 160.06 225.17 27.38 

Dfa (°) -0.03 -0.27 4.63 0.00 73.72 

Incobs  (°) 66.74 67.24 66.34 67.39 57.49 

Incmod  (°) 57.83 58.34 60.61 60.21 57.10 

Dinc (°) 8.91 8.90 5.73 0.00 0.39 

IP 
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Dos parâmetros da elipse de maré (tabela 3), a diferença mais significativa (9.69 cm/s) entre os valores 
observados e simulados na estação BR, corresponde à diferença entre os eixos maiores observados e 
simulados do constituinte S2 ; excluindo este valor, para os principais constituintes M2 e S2, as 
diferenças obtidas foram sempre inferiores a 3cm/s, tanto para o eixo maior como para o eixo menor, 
enquanto que os desvios das fases não foram superiores a 3.72º. Dos resultados acima apresentados, 
apesar das diferenças referidas para o constituinte S2, verifica-se que o modelo reproduz com precisão 
os níveis, a fase e as componentes da velocidade da corrente de maré, pelo que se conclui que o 
modelo reproduz com precisão a propagação da onda de maré na Baía da Maputo. 
 

4. CARACTERIZAÇÃO HIDRODINÂMICA DA BAÍA DE MAPUTO 

Os resultados da análise harmónica das séries temporais simuladas das elevações da superfície livre 
mostram que o constituinte K1 representa aproximadamente 5% da amplitude do maior constituinte, M2;  
a contribuição conjunta dos constituintes M2 e S2 em relação à maré astronómica total, é de 
aproximadamente 90%. Relativamente às séries temporais observadas das elevações da superfície 
livre, o constituinte K1 representa aproximadamente 3% do constituinte  M2 e a soma dos constituintes 
M2 e S2 representa aproximadamente 90% da maré astronómica total. Assim, os constituintes com 
amplitudes inferiores às da amplitude do constituinte K1 não foram considerados neste trabalho, pois 
pela sua contribuição podem ser desprezáveis 
 

4.1 Determinação da amplitude e da fase dos principais constituintes da maré e determinação do 
factor de forma da maré 

A maré astronómica é reconhecida como um dos principais mecanismos forçadores da hidrodinâmica 
da Baía de Maputo. Para todo o domínio computacional, determinaram-se os valores das amplitudes e 
fases dos principais constituintes semi-diurnos, que podem ser observados nas figuras 4. 
A análise da Figura 4.1 revela que  a amplitude do constituinte M2 é aproximadamente o dobro da do 
constituinte S2, indicando a importância deste constituinte na dinâmica da Baía. Verifica-se também que  
a amplitude dos constituintes M2 e S2 aumenta conforme a onda de maré se propaga para o interior da 
Baía, diminuindo de amplitude ao propagar-se ao longo dos canais. Estes resultados são consequência 
da interacção da onda da maré com a morfologia da Baía e da lei da conservação de energia. De facto, 
em águas pouco profundas a onda da maré propaga-se com uma velocidade dada pela seguinte 
equação: 
 
 ghv =   (4) 
Onde: 
v  - velocidade de propagação da onda em aguas pouco profundas (m/s); 
g  - aceleração de gravidade (m/s2); 
h - profundidade (m). 
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Esta equação revela que a onda da maré ao propagar-se em direcção à costa diminui a  sua 
velocidade em consequência da diminuição da profundidade; porém, a energia cinética da onda (que 
provém do seu movimento) pode ser transformada em energia potencial  relacionada com a amplitude 
da onda (amplitude do constituinte) ou dissipada devido ao atrito com o fundo. Os resultados da figura 
4.1 mostram que os efeitos do atrito no centro da Baía são menores relativamente aos mesmos efeitos 
nos canais, o que se reflecte na transformação da energia cinética (diminuição da velocidade de 
propagação da onda) em energia potencial (traduzida pelo aumento da amplitude dos constituintes) no 
centro da Baía. Nas áreas dos canais, correspondentes a zonas em que os efeitos do atrito são 
relativamente maiores, a onda dissipa a energia potencial (anteriormente adquirida através da 
transformação da energia cinética em potencial) sob a forma de atrito, o que conduz a uma redução da 
amplitude da onda de maré. 

Relativamente às fases dos principais constituintes semi-diurnos, os resultados obtidos (figuras 
4.2), revelam que há um aumento da fase (atraso na propagação da onda da maré) em direcção à 
costa; os atrasos da onda intensificam-se quando a maré se propaga ao longo dos canais. O atraso 
determinado para os constituintes semi-diurnos na sua propagação desde a fronteira com o oceano até 
à extremidade mais distante dos canais é da ordem dos 90°, correspondente a aproximadamente 3 
horas. 
Para todos os pontos do domínio computacional foi ainda determinado (figura 4.3),  o factor de forma  
da maré, F (PUGH, 1987), que é calculado através da seguinte pela expressão:   

 
22

11

SM
KOF

+
+=  (5) 

Onde K1, O1, M2 e S2 são as amplitudes, em metros, dos constituintes harmónicos correspondentes. 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 4.1: Amplitudes dos constituintes M2 e S2 
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Figuras 4.2: Fases dos constituintes M2 e S2 

Da figura 4.3 verifica-se que a maré é essencialmente semi-diurna, pois o seu factor de forma é menor 
que 0.25. A análise desta figura revela ainda que a influência dos constituintes M2 e S2  aumenta 
relativamente à influência dos constituintes diurnos K1 e O1 conforme a onda de maré se propaga na 
Baía, voltando a ser menor nas extremidades dos principais canais. 
 
4.2 Elipses de maré 

A determinação, por análise harmónica, das elipses de maré para os constituintes M2 e S2, para todo o 
domínio computacional, permite a observação e análise da distribuição das correntes de maré (figuras 
5). Na Baía, a corrente de maré atinge valores máximos (na ordem de 1m/s e de 0.5 m/s para os 
constituintes M2 e S2, respectivamente), no centro e nos canais; valores menores da corrente foram 
encontrados próximo das fronteira com o oceano e próximo da costa. A orientação  e rotação das 
elipses revela a importância da batimetria no estabelecimento dos fluxos de maré na Baía de Maputo, 
com o escoamento principal a orientar-se de acordo com as zonas de maior profundidade. 
 
 

 
 
 

 

 

 

Figura 4.3: Factor de forma da maré 
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Figuras 5.1: Elipses de maré para o constituinte  M2 
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Figuras 5.2: Elipses de maré para o constituinte  S2
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4.3 Caracterização das correntes de maré na Baía 

Nas figuras 6 ilustra-se a evolução (1, 5, 8 e 10 horas lunares após o inicio da baixa-mar na fronteira 
aberta com o oceano) das correntes de maré e da elevação da superfície livre. As séries temporais 
(gráfico do  canto superior esquerdo das figuras) representam a elevação da superfície livre imposta na 
fronteira, e o sinal “∗” corresponde ao instante em que é representado o campo horizontal. A corrente 
de maré é mais intensa tanto na vazante como na enchente no centro da Baia (figura 6.2 e figura 6.4) 
comparativamente às outras áreas da Baía. No instante da preia-mar, a enchente é completamente 
estabelecida na Baía; porém, uma hora depois da ocorrência da baixa-mar, ainda ocorrem correntes de 
vazante na Baía (figura 6.1); a análise da figura 6.1 e da distribuição de correntes que se acaba de 
descrever, aponta para um rápido escoamento no centro da Baía. Verifica-se ainda que nas áreas 
anteriormente descritas como áreas de fraca intensidade de corrente de maré (figura 6.1) se observa o 
início da nova enchente sem que se tenha completado o fluxo de vazante do ciclo anterior. Este 
comportamento poderá originar que nestas áreas o tempo de residência seja elevado 
comparativamente a outras zonas da Baía, pelo que a poderão ser áreas mais sensíveis no caso de 
eventuais episódios de poluição. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 6.1: Padrão de correntes de maré e elevação da superfície livre 1 hora após a baixa-mar na 
fronteira com o oceano 
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Figura 6.2: Padrão de correntes de maré e elevação da superfície livre 5 horas após a baixa-mar  na 
fronteira com o oceano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.3: Padrão de correntes de maré e elevação da superfície livre 8 horas após a baixa-mar na 
fronteira com o oceano 
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Figura 6.4: Padrão de correntes de maré e elevação da superfície livre 10 horas após a baixa-mar na 
fronteira com o oceano 

5. CONCLUSÃO 
Os resultados obtidos após a calibração do modelo revelam que este reproduz com precisão aceitável 
a propagação da onda de maré na Baía de Maputo.  
A maré na Baía de Maputo é essencialmente semi-diurna, sendo praticamente representada pela soma 
dos constituintes lunar principal e solar principal, M2 e S2, respectivamente. Nota-se um atraso na 
propagação da onda de maré e um aumento da amplitude quando esta se desloca em direcção à 
costa; quando a maré se propaga nos canais há uma diminuição das amplitudes e  uma intensificação 
do atraso da onda, ou seja, um aumento da sua fase. A batimetria local condiciona fortemente o 
estabelecimento dos fluxos de maré. 
A evolução das correntes de maré ao longo de um ciclo de maré revelou que em algumas áreas da 
Baía ocorre o início da enchente sem se tenha estabelecido completamente a vazante do ciclo anterior, 
o que poderá aumentar o tempo de residência nestas áreas. 
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RESUMO 
 

Face a um procedimento de intervenção sem sucesso na zona costeira, que consistiu na 
reabilitação através de enchimento e revegetação de um cordão dunar bastante fragilizado, devido à 
implantação de um emissário submarino, decidiu-se estudar a viabilidade de outro tipo de protecção. 

Neste trabalho abordam-se parte dos estudos hidrodinâmicos efectuados para a instalação de uma 
protecção frontal destacada submersa, em condições de preia-mar, e apresentam-se propostas ditadas 
em função das características da zona a proteger, da preservação da praia existente e da eventual 
valorização de uma extensa faixa litoral com excelentes características balneares. 

Considerando ondas características de calmas e situações de temporal, em condições de preia-
mar, são analisados dois tipos de estruturas submersas e ensaiadas diferentes localizações/distâncias 
destas relativamente à base do cordão dunar existente. 

Mostra-se que uma estrutura de dissipação submersa, constituída por um molhe longitudinal 
destacado e um eventual enchimento artificial com areia, mantendo ou ampliando deste modo a praia 
original, ou acrescentando à praia actual uma zona balnear com água armazenada e permanentemente 
renovada em cada preia-mar, poderá constituir uma boa solução ao resolver simultaneamente um 
problema de protecção do sistema dunar e melhorar as características balneares de uma extensa zona 
costeira. 
 
 
Palavras-chave: Hidrodinâmica, modelação numérica, protecção costeira, sistema dunar, plataforma 
submersa 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

A continuidade do sistema dunar da Leirosa (a sul da Figueira da Foz) foi quebrada pela 
implantação de um emissário submarino. Entre esta “agressão” do cordão dunar e o início da sua 
reabilitação decorreram três anos, o que contribuiu significativamente para o aumento da extensão 
erodida e consequente efeito amplificador da área destruída. 

A existência de um esporão implantado a cerca de um quilómetro a barlamar (Norte) contribuiu 
também para o aumento do processo erosivo a sotamar (Sul), nomeadamente na zona afectada, pois 
ao causar a retenção de grandes quantidades de areia impediu a natural alimentação destas praias 
situadas a sotamar. 

Nesta conformidade, decidiu-se restabelecer a continuidade do sistema dunar com prévio 
enchimento da extensão destruída, utilizando areia com idênticas características proveniente de um 
local próximo, antes de se proceder a revegetação da extensão intervencionada como método de 
estabilização, utilizando Ammophila arenaria, uma planta comummente usada para efeitos de 
reabilitação/estabilização de dunas costeiras. 

Este processo de reabilitação decorreu entre Março e Maio de 2000, tendo revelado um bom 
comportamento até Fevereiro de 2001, altura em que ocorreu um devastador temporal na região centro 
do País, com intensos reflexos nesta zona costeira, que destruiu grande parte da frente do sistema 
dunar debilitando fortemente a zona intervencionada (Figura 1 a) e b) – Reis, 2003). 
 

a) Maio de 2000       b) Fevereiro de 2001 
Figura 1 – Zona do sistema dunar objecto de intervenção: a) imediatamente após o restabelecimento do cordão 
dunar, através de enchimento e revegetação; b) após a destruição ocorrida em consequência de um importante 

temporal (Reis, 2003). 

Após esta ocorrência, optou-se por estudar a viabilidade de uma protecção frontal destacada 
complementar do processo de reabilitação com vegetação. Esta protecção “pesada” deverá permitir 
reduzir a acção dinâmica das ondas sobre a linha de costa, em particular sobre o campo dunar e ainda 
sobre a geometria e volumetria da praia, o que deverá ser conseguido reduzindo o potencial energético 
das ondas em situações pré-definidas, provocando a rebentação e a consequente diminuição do seu 
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impacto agressivo. Julga-se que uma estrutura de dissipação submersa, ou qualquer associação de 
estruturas deste tipo, poderá substituir com vantagens as tradicionais estruturas frontais de protecção 
elevadas, com fortes impactos negativos de natureza paisagística. Após breve apresentação do tipo de 
estrutura que se pretende implantar, abordam-se seguidamente os aspectos relativos ao clima de 
agitação marítima e apresentam-se os resultados das simulações numéricas efectuadas. 
 
2 - PLATAFORMAS DE DISSIPAÇÃO SUBMERSAS 
 

As plataformas de dissipação submersas têm vindo a ser gradualmente consideradas uma boa 
solução e com plena justificação, em especial para a protecção de zonas sensíveis ou de construções 
com particular valor arquitectónico ou paisagístico. 

Não se reconhecem à priori efeitos contraproducentes que limitem a generalização destas 
estruturas, nomeadamente para efeitos de redução da acção dinâmica das ondas sobre a linha de 
costa, em particular sobre campos dunares e ainda sobre a geometria e a volumetria de praias mais 
sensíveis. Estas obras, quando devidamente projectadas, deverão permitir reduzir o potencial 
energético das ondas em situações pré-definidas, provocando a rebentação e a consequente 
diminuição do seu impacto agressivo. 

Em Antunes do Carmo & Seabra Santos (2000) compara-se a eficiência de uma molhe tradicional, 
estrutura suficientemente elevada para não ser frequentemente galgada, com a eficiência de uma 
estrutura de dissipação submersa, recorrendo-se, para o efeito, a um modelo numérico que utiliza um 
método de elementos finitos para a resolução de um sistema de equações do tipo Boussinesq. 

Uma plataforma submersa, em condições de preia-mar, foi testada para a protecção da fortaleza 
de S. Lourenço, ou Farol do Bugio, localizado sobre o banco do Bugio, na embocadura do estuário do 
rio Tejo, construído na primeira metade do século XVII (Seabra Santos et al., 1997). Os resultados 
numéricos obtidos foram comprovados em modelo físico desenvolvido no LNEC - Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil, o que conduziu à adopção de uma solução deste tipo. 
 
3 - CARACTERIZAÇÃO DO CLIMA DE AGITAÇÃO 
 

A fim de melhor permitir definir as características do clima de agitação marítima, e face aos dados 
disponíveis, considerou-se uma partição do ano em três grupos fundamentais: 

• Verão, constituído pelos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro; 
• Inverno, constituído pelos meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março; 
• Transição, constituído pelos meses de Abril, Maio, Outubro e Novembro. 
Utilizaram-se para o efeito dados de conjuntos de observações simultâneas de amplitudes, 

períodos e rumos recolhidos nos anos 54 a 60 pela Junta Autónoma do Porto da Figueira da Foz 
(JAPFF), efectuadas da estação de observação “Torre do Relógio” para um sinal que consistia numa 
bóia instalada frente ao Porto. As observações foram efectuadas três vezes ao dia, determinando-se, 
em cada observação, a altura e o período de um trem de 21 ondas, medindo a amplitude dos 
movimentos de subida e descida da haste da bóia com um teodolito e cronometrando simultaneamente 
o período respectivo. A observação do rumo foi feita estabelecendo a coincidência do fio horizontal do 
retículo do taqueómetro com a crista da frente da onda observada. 

Uma síntese dos estudos estatísticos elaboradas com base na informação recolhida nos anos 54 a 
60 pela JAPFF permitiu estabelecer as seguintes conclusões (Seabra Santos et al., 1991): 

• As características mais marcantes do período de Verão são uma elevada percentagem de 
calmas e baixas alturas de onda. Com efeito, mais de 95% das ondas apresentam altura 
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inferior a 2.5 m, com rumos e períodos essencialmente compreendidos entre 260o – 285o e 7.0 
s – 11.0 s, respectivamente. A probabilidade de ocorrência de temporais é muito baixa, com 
alturas significativas (Hs) entre os 5.0 m e os 6.5 m e períodos na ordem dos 16.0 s ou 
superiores. É notória uma orientação global da ondulação ligeiramente rodada para Norte, com 
rumo médio na ordem dos 275o a 280o. 
• Contrariamente ao período de Verão, o período de Inverno apresenta uma percentagem de 
calmas muito reduzida e uma probabilidade de ocorrência de temporais bastante elevada, 
cerca de dez vezes superior à de verão. As ondas atingem alturas situadas entre os 5.0 m e os 
7.5 m, com rumos compreendidos entre os 265o e os 280o e períodos de 13.0 s a 19.0 s. A 
orientação global da ondulação rodou para Sul, apresentando-se agora com um rumo médio 
pouco superior aos 270o. 
• No período de Transição registam-se temporais com alturas significativas na ordem dos 6.0 m 
a 6.5 m, com rumos de 255o a 275o e períodos que variam desde os 14.0 s a mais de 20.0 s. A 
percentagem de ondas com altura inferior a 2.5 m é superior a 85%, com rumos e períodos 
essencialmente compreendidos entre 265o – 285o e 8.0 s – 13.0 s, respectivamente. A 
orientação global da ondulação é neste caso próxima dos 275o. 
Estas observações foram complementadas com dados mais recentes obtidos nos anos 84 a 87 

num trabalho elaborado pelo Instituto Hidrográfico para a EDP, com o intuito de estudar localizações 
alternativas para a construção de centrais eléctricas. Estes dados de agitação marítima, efectuados ao 
largo da Figueira da Foz, foram utilizados para efeitos de implantação do emissário submarino das 
empresas Soporcel e Celbi (StoraEnso, 2003). 

A aquisição de dados efectuada nos anos 80 pelo Instituto Hidrográfico (IH) foi realizada por uma 
estação ondógrafo constituída por parte de mar e parte de terra. Na parte de mar foi utilizada uma bóia 
WAVERIDER com capacidade de aquisição da série temporal de elevações instantâneas e de 
transmissão dos dados em modulação de frequência. A parte de terra era composta por um receptor 
WAREP MK II F e uma unidade de digitalização/gravação DIMA, tendo o receptor capacidade de 
produzir um registo analógico em papel da série temporal das elevações instantâneas. A informação da 
direcção foi obtida a partir de dois equipamentos SIMATHA, o primeiro instalado junto ao farol do Cabo 
Mondego e o segundo junto ao farol do Penedo da Saudade; por conseguinte, em dois pontos situados 
a Norte e a Sul da zona de intervenção. 

De acordo com os dados recolhidos nos anos 84 a 87, a orientação média da ondulação na zona 
de intervenção apresenta-se mais rodada para Norte, com rumo médio situando-se próximo dos 290o. 

Ainda segundo este estudo, as alturas significativas mais frequentes situam-se entre os 1.0 m e os 
2.0 m (48%) e as alturas máximas (Hmáx) mais frequentes situam-se entre os 2.0 m e os 3.0 m (32%). 
Ocorrências superiores a 5.0 m são da ordem de 12.6%, sendo superiores a 8.0 m em apenas 1.1% 
dos casos. 

Com base na informação dos histogramas anuais, os máximos de Hs e Hmáx foram respectivamente 
de 7.56 m e 11.77 m; contudo, da observação dos registos obtidos em situação de temporal, verifica-se 
que os máximos anuais de Hs e Hmáx foram de 7.94 m e 13.67 m, respectivamente. 

Relativamente aos períodos, estes situam-se entre os 7.0 s e os 11.0 s para as alturas 
significativas mais frequentes, com cerca de 59.7% das ocorrências. Ocorrências com períodos 
superiores a 12.0 s são da ordem de 13.8%, tendo-se registado o valor máximo mensal de 17.9 s. 

Os períodos correspondentes às alturas máximas mais frequentes situam-se entre os 7.0 s e os 
12.0 s, com cerca de 69.4% das ocorrências. Verificam-se períodos superiores a 14.0 s em cerca de 
5.3% da ocorrências, tendo-se registado o valor máximo de 20.5 s, correspondente a uma altura Hmáx 
de 7.14 m. 
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Por conseguinte, tendo por base os estudos realizados pela JAPFF e pelo IH, cujas principais 
conclusões aqui se apresentam, utiliza-se neste trabalho a orientação média de 290o, com alturas de 
maré de 3.60 m, 3.80 m e 4.0 m acima do ZH (Zero Hidrográfico) e ondas com alturas significativas 
máximas de 2.5 m a 7.0 m e períodos dos 7.0 s aos 17.0 s. 

Para efeitos de análise e definição das características (posição e dimensões) de uma estrutura de 
dissipação da energia das ondas, de modo a proteger o cordão dunar de situações mais energéticas, 
consideram-se as seguintes situações representativas: 

1. Preia-mar de 3.60 m (acima do ZH); onda com altura Hs = 2.5 m e período T = 7.0 s. 
2. Preia-mar de 3.60 m (acima do ZH); onda com altura Hs = 2.5 m e período T = 10.0 s. 
3. Preia-mar de 3.80 m (acima do ZH); onda com altura Hs = 5.0 m e período T = 13.0 s. 
4. Preia-mar de 3.80 m (acima do ZH); onda com altura Hs = 6.0 m e período T = 15.0 s. 
5. Preia-mar de 3.80 m (acima do ZH); onda com altura Hs = 7.0 m e período T = 17.0 s. 
6. Preia-mar de 4.00 m (acima do ZH); onda com altura Hs = 7.0 m e período T = 17.0 s. 

 
4 - RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES EFECTUADAS 
 

Para efeitos de simulação numérica adoptou-se a batimetria resultante do último levantamento 
topohidrográfico obtido pela StoraEnso em Junho de 2002 (StoraEnso, 2003) e recorreu-se a um 
modelo numérico que utiliza um método de elementos finitos para a resolução de um sistema de 
equações do tipo Boussinesq. Como se demonstra em Antunes do Carmo et al. (1993), o modelo 
matemático adoptado é adequado para aplicações em condições de água pouco profunda, como se 
exige no presente estudo. O modelo numérico permite simular a propagação de ondas sobre uma 
corrente ambiente, em condições de água intermédia e pouco profunda, variações temporais do fundo 
e condições de rebentação da onda. 

Apresenta-se na figura 2 a situação de repouso correspondente à batimetria actual, em condições 
de preia-mar, com o nível da superfície livre situado 3.60 m acima do Zero Hidrográfico. 

 
Figura 2 – Batimetria actual, com o nível da superfície livre situado 3.60 m acima do ZH (abcissas x e ordenadas 
h em metros). 

Nas figuras 3 e 4 apresentam-se os resultados correspondentes às situações 1 e 2. Estes e todos 
os restantes resultados que se apresentam nas figuras 5, 6 e 7 correspondem a situações 
estabilizadas, isto é, foram obtidos após a saída do domínio de um conjunto de ondas influenciadas 
pela abordagem do repouso (situação transiente). Isto mesmo é comprovado pelos resultados da 
sonda numérica localizada a 20.0 m da fronteira de jusante do domínio considerado, para os períodos 
de 10.0 s, 15.0 s e 17.0 s. 
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Figura 3 – Resultados correspondentes à situação inicial representada na figura 2, para uma onda com altura 
significativa Hs = 2.5 m e um período característico T = 7.0 s, considerando a batimetria actual (em cima), dois 
molhes submersos em posições intermédias e uma plataforma submersa em condições de preia-mar (em baixo). 



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

 533

 
Figura 4 – Resultados correspondentes à situação inicial representada na figura 2, para uma onda com altura 
significativa Hs = 2.5 m e um período característico T = 10.0 s, considerando a batimetria actual (em cima), 
seguida de uma plataforma submersa em condições de preia-mar e dos resultados obtidos, para ambas as 
situações, numa sonda numérica colocada a cerca de 20.0 m da base actual do sistema dunar. 

Regista-se, em ambos os casos, uma redução significativa da amplitude da onda nas proximidades 
da duna e, por conseguinte, também do seu poder energético. Todavia, tratando-se de situações 
correntes, de calmas nos períodos de Verão e de Transição, sem grande poder energético, não deverá 
justificar-se, exclusivamente para atender a estes casos, a construção de uma obra de engenharia do 
tipo proposto para a redução (apesar de tudo algo significativa) do potencial energético da onda. 
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Na figura 5 apresentam-se os resultados correspondentes a uma primeira situação de temporal, 
para uma onda com a altura significativa Hs = 5.0 m e período característico T = 13.0 s, considerando 
uma maré de 3.80 m (acima do ZH).  

 
Figura 5 – Resultados correspondentes a uma maré de 3.80 m (acima do ZH), para uma onda com altura 
significativa Hs = 5.0 m e período característico T = 13.0 s, considerando a batimetria actual (em cima), dois 
molhes submersos em posições intermédias e uma plataforma submersa em condições de preia-mar (em baixo). 

Apresentam-se agora, na figura 6, os resultados correspondentes a uma situação de temporal com 
uma probabilidade de ocorrência já elevada no período de Transição. Trata-se da propagação de uma 
onda com a altura significativa Hs = 6.0 m e período característico T = 15.0 s sobre uma situação de 
maré com 3.80 m (acima do ZH). 
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Figura 6 – Resultados correspondentes a uma maré de 3.80 m (acima do ZH), para uma onda com altura 
significativa Hs = 6.0 m e um período característico T = 15.0 s, considerando a batimetria actual (em cima) e uma 
plataforma submersa em condições de preia-mar. Apresentam-se ainda os resultados obtidos, para ambas as 
situações, numa sonda numérica colocada a cerca de 20.0 m da base actual do sistema dunar. 

Por último, apresentam-se na figura 7 os resultados numéricos obtidos para uma situação de 
temporal com elevada probabilidade de ocorrência no período de Inverno. Trata-se da propagação de 
uma onda com a altura significativa Hs = 7.0 m e um período característico T = 17.0 s, considerando a 
situação de preia-mar mais elevada, com 4.0 m (acima do ZH). 
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Figura 7 – Resultados correspondentes a uma maré de 4.0 m (acima do ZH), para uma onda com altura 
significativa Hs = 7.0 m e um período característico T = 17.0 s, considerando a batimetria actual (em cima) e uma 
plataforma submersa em condições de preia-mar. Apresentam-se ainda os resultados obtidos, para ambas as 
situações, numa sonda numérica colocada a cerca de 20.0 m da base actual do sistema dunar. 

 

Observa-se em todas as situações de temporal analisadas (Figuras 5 a 7) uma significativa 
redução da amplitude da onda e, por conseguinte, também do seu potencial energético, após 
rebentação generalizada sobre a plataforma com um comprimento aproximado de 60 m a 70 m, desde 
a base do sistema dunar, e um declive de 2.0% a 2.5%, reduzindo assim ligeiramente o perfil da praia 
actual, como representado na figura 8. A areia desta plataforma é suportada por uma estrutura 
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longitudinal destacada submersa (secção aproximadamente trapezoidal representada a cheio 
carregado nesta figura), em condições de preia-mar, que deverá ser construída a partir do bedrock, em 
blocos com dimensões e pesos adequados, e com o nível da crista situado 2.0 m acima do Zero 
Hidrográfico. 
 

 
Figura 8 – Pormenor da batimetria e plataforma instalada, com um declive de 2.25%, situando-se a 
estrutura de suporte a cerca de 60 m - 70 m da base actual do sistema dunar (fronteira de jusante do 
domínio considerado) e a crista 2.0 m acima do Zero Hidrográfico. 

 
Os resultados apresentados permitem extrair as seguintes conclusões: i) a estrutura de dissipação 

submersa proposta é bastante eficaz para efeitos de dissipação da energia da onda; ii) é possível 
garantir a manutenção da praia actual, sendo, porventura, apenas necessário recorrer a algum 
enchimento artificial, e iii) é compatível com uma construção faseada, isto é, permite acompanhar a 
evolução do Nível Médio do Mar ao longo de décadas. Existem, contudo, alguns contratempos que 
importa ter em consideração: i) é uma solução dispendiosa; ii) terá de ser construída a partir do 
bedrock, devido ao importante efeito erosivo que ocorrerá em frente à estrutura de suporte da 
plataforma, e iii) a parte superior da estrutura longitudinal de suporte será visível em condições de 
maré-baixa. 

Como alternativa à plataforma construída com enchimento artificial de areia poder-se-á manter 
apenas a praia actual, como sugerido com a terceira configuração batimétrica representada nas figuras 
3 e 5, proporcionando assim uma zona balnear com armazenamento de água, que será renovada em 
cada preia-mar, e um belo efeito paisagístico que poderá ser conseguido através do embelezamento da 
estrutura de dissipação submersa por plantação de adequada vegetação marinha. 
 

5 - CONCLUSÕES  
 

Para fazer face a uma “agressão” do sistema dunar da Leirosa, que consistiu na implantação de 
um emissário submarino, foi decidido reabilitar o cordão dunar através de enchimento com areia e 
revegetação da zona intervenciona, utilizando para o efeito plantas adequadas. 

A ocorrência de um importante temporal, menos de um ano após conclusão das obras, provou ser 
insuficiente esta forma de estabilização, pelo que se entendeu estudar uma forma de protecção mais 
eficaz, constituída por uma estrutura ou plataforma de dissipação “pesada”. Esta forma de protecção 
deverá, por um lado, ter reduzidos impactos negativos de natureza paisagística e, por outro, permitir 
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reduzir o potencial energético das ondas em situações pré-definidas, provocando a rebentação e a 
consequente diminuição do seu impacto agressivo sobre o sistema dunar. 
Recorrendo a simulações numéricas, apresentam-se neste trabalho resultados e comparações entre 
diferentes hipóteses e soluções de natureza prática. Para o efeito, recorreu-se a uma estrutura 
computacional que utiliza um método de elementos finitos para a resolução de um sistema de 
equações do tipo Boussinesq. 

Conclui-se que uma estrutura de dissipação submersa, em condições de preia-mar, constituída por 
um molhe longitudinal destacado e um eventual enchimento artificial com areia, mantendo ou 
ampliando deste modo a praia original, ou acrescentando à praia actual uma zona balnear com água 
armazenada e permanentemente renovada em cada preia-mar, poderá constituir uma boa solução ao 
resolver simultaneamente um problema de protecção do sistema dunar e melhorar as características 
balneares de uma extensa zona costeira. 
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RESUMO 

A existência de regulamentos e de normas actualizados e adaptados às características e 
necessidades de um país é fundamental para o desenvolvimento harmonioso das diversas actividades 
humanas. A regulamentação da concepção, do projecto, da construção e da operação de sistemas de 
distribuição de água e de drenagem de águas residuais constituem um exemplo paradigmático desta 
realidade.  

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) tem vindo a participar na elaboração de 
diversos documentos regulamentares e normativos neste domínio, que se encontram actualmente em 
vigor. Destacam-se o “Regulamento Geral de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 
Residuais” aplicável a Portugal, o “Regulamento de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas 
Residuais de Macau”, complementado com um conjunto de vinte e quatro normas técnicas, o 
“Regulamento de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais de S. Tomé e Príncipe”, 
complementado com o documento “Soluções-Tipo para o Abastecimento de Água e o Saneamento 
Rural em São Tomé e Príncipe” e o Regulamento de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 
Residuais de Moçambique (aprovado na componente relativa aos sistemas públicos e a aguardar 
aprovação na componente relativa aos sistemas prediais). Por se afigurar que a experiência adquirida 
poderá ser interessante para outros países de língua portuguesa, e em particular para Cabo Verde, 
pretende-se com a presente comunicação resumir a metodologia de abordagem adoptada e os 
aspectos mais relevantes de conteúdo dos documentos elaborados. 
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A REGULAMENTAÇÃO E A NORMALIZAÇÃO TÉCNICAS NO DOMÍNIO DA DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA E DA DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS COMO FACTORES DE SUSTENTABILIDADE 

 
 
1 - INTRODUÇÃO   
 
 

A existência de regulamentos e de normas actualizados e adaptados às características e 
necessidades de um país é fundamental para o desenvolvimento harmonioso das diversas actividades 
humanas. A regulamentação da concepção, do projecto, da construção e da operação de sistemas de 
distribuição de água e de drenagem de águas residuais constituem um exemplo paradigmático desta 
realidade.  

A generalidade dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) depara-se hoje com 
o desafio de procurar melhorar significativamente os níveis de atendimento e a qualidade do serviço 
prestado de abastecimento de água e de drenagem e de tratamento de águas residuais. A gravidade 
da situação e as perspectivas de desenvolvimento são naturalmente variáveis de caso para caso. No 
entanto, qualquer dos PALOP se deparou com o facto de se ter tornado independente quando ainda 
estavam em vigor os Regulamentos Gerais de Águas e Esgotos, de 1943 e de 1946, já então 
desactualizados e desajustados. À semelhança da generalidade da legislação vigente à data da 
independência, estes regulamentos foram adoptados nos respectivos acervos legais nacionais. Não 
tendo sido, em geral, considerada como uma área de actuação prioritária face ao conjunto de 
problemas a resolver, a inadequação do quadro regulamentar e normativo tendeu a agravar-se ao 
longo dos anos. Sem um quadro de referência legal adequado, estes países vêem-se forçados a 
aceitar as práticas impostas, caso a caso, pelos doadores e pelas empresas estrangeiras envolvidas, 
que naturalmente não correspondem a uma estratégia nacional ou regional nem são compatíveis com 
um desenvolvimento sustentável do sector.  

Esta realidade é reconhecida por Cabo Verde, como se pode ler na edição de 7 de Agosto de 
2003 do jornal electrónico de notícias do Governo de Cabo Verde 
(http://www.governo.cv/Noticias/conselho_agua.html): 

 
Conselho Nacional de Águas define estratégias para saneamento 
 O Conselho Nacional de Águas, na sua sessão de 6 de Agosto, analisou e deliberou sobre algumas 
questões de sua competência.  
 Analisou a Política Nacional de Saneamento que define estratégias e política para o sector de 
saneamento. 
  Se por um lado o CNAG realça a situação invejável do acesso à água potável em Cabo Verde, onde o 
nosso país já atingiu os objectivos do Milénio, por outro, constata que o sector de saneamento é 
caracterizado por enormes carências em virtude das baixas taxas de cobertura e de acesso, reflectindo as 
escassas medidas de política implementadas. Medidas de carácter regulamentar deverão ser tomadas, com 
urgência, a fim de permitir o acesso disponibilizado pela conclusão dos planos sanitários de Praia, Mindelo e 
outros Centros Urbanos.  
 … 
 

 Apesar das situações de partida serem diferentes de caso para caso, existem semelhanças 
importantes entre os diversos PALOP. Em geral existem algumas cidades de dimensão e 
desenvolvimento consideráveis, embora muitas vezes apresentando deficiências mais ou menos 
graves nos sistemas públicos e prediais de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais. 
O abastecimento de água através de rede pública é confinado em geral a bairros urbanos e a 
drenagem de águas residuais realizada através de rede de colectores, com fossas sépticas 
intercaladas entre a habitação e a rede ou, simplesmente, fossas sépticas. Na figura 1 apresentam-se 
imagens da cidade de Maputo (Moçambique) e de Mindelo (Cabo Verde). 
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Figura  1 – Cidade de Maputo (Moçambique) e Mindelo (Cabo Verde)  

 
Em torno dos núcleos urbanos centrais localizam-se bairros peri-urbanos (como é o caso de 
Moçambique), onde habita em elevada percentagem população com menores recursos. Nestes bairros 
o abastecimento de água é predominantemente feito por fontanários (chafarizes) ou poços em que a 
extracção de água se faz recorrendo a bombas manuais e o saneamento é feito através de latrinas 
(geralmente secas). Na figura 2 ilustra-se um bairro peri-urbano da cidade do Maputo. 
 

 
 

 
 
 Nos casos de pequenos aglomerados rurais o
abastecimento pode ser feito a partir de furos,
de onde a água é utilizada localmente, ou
transportada para um reservatório elevado e
distribuída por fontanários. Na Figura 3
apresenta-se um exemplo do primeiro tipo
(ilha de Santiago, Cabo Verde) e na Figura 4
ilustra-se, com uma sequência de imagens,
uma situação do segundo tipo (Moçambique). 

 
 

Figura  2 – Ilha de Santiago (Cabo Verde) 
 

Figura  2 – Vistas de bairro peri-urbano da cidade de Maputo
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Figura 4  – Abastecimento de água rural em Moçambique 

 
 Em geral a situação é ainda precária em termos de cobertura com sistemas de tratamento de 
águas residuais, predominando a situação de sistema de lagunagem com reutilização das águas 
residuais. Existem, no entanto, e de acordo com informação apurada, novos projectos, designadamente 
para a cidade da Praia (Cabo Verde), para a construção de sistemas de tratamento secundário e 
terciário, prevendo-se a reutilização dos caudais tratados para diversos fins.  
 
2 - INTERCÂMBIO ENTRE PORTUGAL E OS PALOP   
 
 Portugal viveu nas últimas duas décadas um período muito interessante, de clara mudança, a 
que correspondeu uma grande dinâmica de investimento e desenvolvimento. Embora o balanço actual 
seja claramente positivo, alguns aspectos menos favoráveis cujo diagnóstico é hoje possível fazer 
podem constituir uma fonte de ensinamentos para países que pretendem investir na melhoria das infra-
estruturas de saneamento básico. A partilha da língua portuguesa como veículo de comunicação e o 
conhecimento mútuo constituem, naturalmente,  elementos acrescidos de aproximação.  
A partir de 1975, com o aumento de capacidade política e financeira das autarquias locais, assistiu-se 
em Portugal a um crescimento acentuado na construção de sistemas de saneamento básico e 
consequente aumento de acessibilidade da população a sistemas públicos de abastecimento de água e 
de drenagem de águas residuais. Este crescimento abrandou na primeira metade dos anos 80, por 
dificuldades financeiras, tendo tornado a crescer quando o país passou a ser membro da Comunidade 
Económica Europeia, em 1986, e passou a ter acesso a fundos estruturais comunitários. Embora os 
níveis de cobertura da população servida tenham aumentado significativamente, verifica-se hoje que 
uma parte significativa dos investimentos efectuados não resultou numa melhoria correspondente da 
qualidade do serviço. São muitos os casos em que a falta de qualidade do projecto, a inadequada 
selecção e controlo de qualidade dos materiais e a deficiente construção, manutenção e operação, 
conduziram à existência de infra-estruturas com funcionamento deficiente ou mesmo inoperacionais. As 
razões para que esta situação tenha ocorrido são diversas e complexas. Deficiências do 
enquadramento institucional e definição incorrecta de objectivos estratégicos são certamente algumas 
delas. Outra causa importante pode encontrar-se no inadequado enquadramento regulamentar que 
perdurou por um longo período e as lacunas existentes no quadro normativo. Esta é uma vertente do 
problema sobre a qual o Laboratório Nacional de Engenharia Civil muito tem actuado, e para a qual se 
sente particularmente vocacionado para colaborar.  



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

 543

É, pois, sobre este tema, que se centra a presente comunicação, na expectativa de que o diálogo e o 
enriquecimento de experiências e ideias que, naturalmente, a sua apresentação na cidade da Praia vai 
proporcionar, possa constituir o ponto de partida para uma eventual cooperação futura neste domínio.  

 
3 - ASPECTOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES DA REGULAMENTAÇÃO  
 
 A existência de um quadro regulamentar e normativo actualizado e coerente revela-se, do 
ponto de vista técnico, como um instrumento indispensável e estruturante na actividade disciplinadora 
de todos os agentes do sector. Este aspecto é tanto mais importante num contexto de investimentos 
significativos, com abertura de mercados a diferentes fornecedores de serviços e equipamentos. Com 
efeito, através da definição de objectivos técnicos de qualidade e de desempenho dos sistemas, por 
um lado, e da uniformização de critérios e de procedimentos para a sua avalição, por outro, 
abandonam-se conceitos subjectivos ou variáveis de caso para caso, criando-se um quadro de 
referência claro e objectivo nas relações contratuais entre cliente e fornecedor, com redução de custos, 
aumento de eficácia e alargamento potencial de mercados. 
 A filosofia actual consagra o princípio de que os Regulamentos, documentos de referência de 
carácter obrigatório, devem fixar apenas as exigências ou os requisitos essenciais de desempenho de 
bens e serviços tendo em vista a salvaguarda de aspectos de interesse colectivo ligados à segurança, 
à saúde pública e ao ambiente, remetendo-se para Normas, documentos em geral de carácter 
orientativo e não obrigatório, a definição objectiva de características, funções, ensaios, condições de 
utilização dos produtos e componentes dos sistemas bem como requisitos e critérios a utilizar na 
concepção, projecto, construção, exploração e reabilitação. 
 O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), para além de ser, desde 1988 e por 
delegação do Instituto Português da Qualidade (IPQ), o Organismo de Normalização Sectorial para o 
saneamento básico em Portugal, cabendo-lhe assim a responsabilidade da actividade normativa em 
geral e a promoção da elaboração de normas no sector, tem vindo a participar na elaboração de 
diversos documentos regulamentares e normativos noutras regiões de língua portuguesa. Refere-se, 
designadamente: 
- a participação na elaboração do Regulamento Geral de Sistemas de Abastecimento de Água e de 

Drenagem de Águas Residuais de Portugal, em vigor desde 1995, e que veio substituir o antigo 
Regulamento Geral de Águas e Esgotos, datado de 1947.  

- a participação na elaboração de cerca de 200 projectos de normas europeias harmonizadas nos 
domínios do tratamento e distribuição de água e da drenagem e tratamento de águas residuais. 

- a participação conjunta com o Laboratório de Engenharia de Macau na elaboração do Regulamento 
de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais de Macau (RADARM), publicado 
através do Decreto-Lei nº 46/96/M, de 19 de Agosto, em versão bilingue português e chinês. 

- a participação na elaboração de um conjunto de 24 projectos de Norma para Macau (prNM), 
complementares do Regulamento. 

- a elaboração, em colaboração com o Ministério do Equipamento Social e Ambiente de S. Tomé, do 
Regulamento de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais de S. Tomé e 
Príncipe (Baptista et al., 1995), complementado com o documento Soluções-Tipo para o 
Abastecimento de Água e o Saneamento Rural em São Tomé e Príncipe (Baptista et al., 1995a). 
Este estudo foi realizado ao abrigo do Protocolo de Cooperação entre o Ministério do 
Equipamento Social e Ambiente de S. Tomé e Príncipe, o Instituto para a Cooperação 
Económica de Portugal e o LNEC, com apoio financeiro do Fundo para a Cooperação 
Económica; 

- a elaboração, em colaboração com a Direcção Nacional de Águas (DNA) de Moçambique, do 
Regulamento dos Sistemas Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 
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Residuais de Moçambique, aprovado pelo Conselho de Ministros de Moçambique em Julho de 
2003. Este estudo foi realizado ao abrigo do Protocolo de Cooperação entre a Direcção Nacional 
de Águas e o Instituto da Água (INAG) de Portugal, tendo sido financiado pelo INAG;  

- a elaboração, em colaboração com a Direcção Nacional de Águas de Moçambique, do 
Regulamento dos Sistemas Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 
Residuais de Moçambique (Pedroso, V., 1999), em fase de realização dos seminários finais que 
antecedem a aprovação em Conselho de Ministros. Este estudo igualmente realizado ao abrigo 
do Protocolo de Cooperação entre o INAG e a DNA e financiado pelo INAG.  
 
No capítulo seguinte resume-se a metodologia de abordagem adoptada no desenvolvimento dos 

projectos de regulamento tomando como referência o caso de Moçambique.  
 

4 - METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJECTOS DE REGULAMENTO  
 
O regulamento português foi o primeiro a ser elaborado e aprovado. O LNEC foi encarregado de 

preparar as primeiras versões de trabalho, no âmbito de uma Comissão nomeada para o efeito pelo 
Conselho Superior de Obras Públicas. Estes documentos constituíram o ponto de partida para a 
análise detalhada que teve lugar no seio da Comissão. A versão final resultante do trabalho da 
Comissão foi sujeita a divulgação pública através de um conjunto alargado de seminários, a inquérito 
público e a revisão técnica e jurídica antes da publicação como diploma legal.   

A experiência adquirida veio a mostrar-se de grande utilidade para as situações posteriores em 
que o LNEC foi solicitado a colaborar, tendo o novo Regulamento português sido utilizado como base 
de partida para o desenvolvimento dos restantes. De uma maneira geral, a metodologia de trabalhos 
adoptada nas três situações – Macau, S. Tomé e Príncipe e Moçambique – foi semelhante. 
Apresentam-se seguidamente, a título de exemplo, as fases de trabalho adoptadas no caso de 
Moçambique1: 

 
Fase 0 – Apresentação da Comunicação “Regulamentação no domínio do abastecimento de água e 
da drenagem de águas residuais – Experiência de S. Tomé e Príncipe” no Simpósio de Hidráulica e 
Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa, realizado em Moçambique em 1997 
(Alegre et al., 1997), que viria a motivar o interesse da Direcção Nacional de Águas para a realização 
de um projecto de regulamento. 
1ª fase – Realização, em Setembro de 1998, de uma deslocação de dois técnicos do LNEC ao País em 
causa com os seguintes principais objectivos: 
a) Realização de um seminário para apresentação do enquadramento e dos objectivos gerais do 
trabalho e definição detalhada do objecto, âmbito e filosofia a adoptar para o regulamento;  
b) estabelecimento de contactos através de reuniões de trabalho com os técnicos das diversas 
instituições intervenientes no domínio do regulamento, complementadas com visitas técnicas a 
sistemas urbanos, peri-urbanos e rurais;  
c) elaboração e discussão da estrutura-base, da organização e dos principais aspectos técnicos, 
sócio-económicos e institucionais a considerar no projecto do regulamento, tendo em consideração 
as especificidades identificadas em a) e b); 
d) definição de um programa e calendário para a redacção do documento e para o acompanhamento 
por parte das autoridades moçambicanas. 
2ª fase – Elaboração de um relatório circunstanciado da missão, onde se sistematizam as 
informações recolhidas, se faz uma proposta de atribuições e de modo de funcionamento da 
Comissão de Acompanhamento local e se apresentam as principais conclusões da missão. 
3ª fase – Redacção do documento base pelo LNEC com o acompanhamento da Comissão de 
Acompanhamento local. 

                                                      
1 A metodologia apresentada refere-se à elaboração da componente do regulamento relativa aos sistemas públicos. A 
componente relativa aos sistemas prediais, iniciada cerca de um ano mais tarde, teve um desenvolvimento semelhante, 
embora com algumas diferenças pontuais. 
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4ª fase – Envio pelo LNEC de uma versão provisória do projecto de regulamento ao INAG, que o 
encaminhou para as entidades Moçambicanas com interesse na matéria, tendo em vista a sua 
apreciação, recolha de críticas, comentários e sugestões. 
5ª fase – Análise circunstanciada pela Comissão de Acompanhamento, que enviou ao LNEC as 
propostas de alteração consideradas relevantes e identificou aspectos a analisar conjuntamente com 
a equipa do LNEC. 
6ª fase – Realização de missão intermédia ao país para realização de reuniões de trabalho com a 
Comissão de Acompanhamento e de visitas técnicas complementares às regiões da Beira e 
Nampula, com características significativamente distintas de Maputo; realização de reuniões de 
trabalho com a Comissão de acompanhamento e afinação da versão de trabalho do regulamento. ba 
rege análise conjunta da versão provisória do regulamento. 
7ª fase – Ajustamentos e elaboração da versão técnica pré-final. 
8ª fase – Realização, em Moçambique, de um seminário coordenado pela equipa do LNEC, para 
divulgação do projecto de Regulamento e introdução de ajustes finais (Novembro de 2000). 
9ª fase – Revisão jurídica do documento. 
10ª fase – Realização, pelos técnicos da Direcção Nacional de Águas , de diversos seminários de 
divulgação e formação em diversas localidades de Moçambique.  
11ª fase – Aprovação do Regulamento em Conselho de Ministros, em Julho de 2003. 
 
Na primeira missão de trabalho realizada a Moçambique, em 1998, foram tomadas algumas 

decisões que, pela sua relevância, merecem ser destacadas. Verificou-se haver consenso generalizado 
sobre a necessidade e oportunidade do regulamento dos sistemas públicos de distribuição de água e 
de drenagem de águas residuais cobrir não apenas os aspectos de projecto e construção, mas também 
disposições relativas ao estabelecimento e exploração dos sistemas, de forma a disciplinar um sector 
actualmente muito carenciado e deficientemente ordenado. Foi também evidenciada a necessidade de 
criar em paralelo um quadro regulamentar actualizado relativo aos sistemas prediais, não previsto 
inicialmente, situação que veio a ser bem sucedida no sentido de esta componente ser desenvolvida 
conjuntamente, com um curto desfasamento. De modo a conseguir atingir o objectivo de ter um 
regulamento bem adaptado a Moçambique, foram identificados os principais organismos a ouvir no 
processo e criada uma Comissão de Acompanhamento, cuja actividade e dinâmica se  veio a 
comprovar ser fundamental para o sucesso do projecto. 

Destaca-se ainda a decisão de desenvolver um regulamento sintético e estruturante, seguindo 
as modernas tendências internacionais que remetem as soluções tecnológicas para normas e guias de 
boa prática. Contudo, foi decidido integrar diversos anexos técnicos, de fácil eliminação posterior, 
contemplando os aspectos complementares mais relevantes para o cumprimento do regulamento que 
se prevê virem a estar cobertos por legislação ou normalização específica, ainda inexistente. Acordou-
se que o regulamento deveria ser aplicável aos aglomerados populacionais de qualquer dimensão, 
desde que disponham de captação, reservatório de distribuição e rede de distribuição, no que respeita 
ao abastecimento de água, e de um sistema de colectores e/ou de fossas sépticas, no que respeita das 
águas residuais.  Foi decidido que os abastecimentos feitos directamente a partir de furos ou poços, 
sem rede de distribuição, assim como as latrinas, seriam contemplados em guias de boa prática 
específicos.  

 
5 -EXEMPLOS DE ESTRUTURA-BASE 

5.1 - Nota introdutória 
Apresentam-se seguidamente os exemplos de estrutura adoptada nos Regulamentos 

desenvolvidos até à data com a participação do LNEC.  
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5.2 - Regulamento geral dos sistemas públicos e prediais de distribuição de 
água e de drenagem de águas residuais (PORTUGAL)  

O âmbito do Regulamento português contempla os sistemas de distribuição de água e os 
sistemas de drenagem de águas residuais, tanto públicos como prediais. Encontra-se estrutuado em 
sete títulos, a saber: 

 
 Título I -  Disposições gerais 
 Título II -  Sistemas de distribuição pública de água  
 Título III - Sistemas de distribuição predial de água. 
 Título IV - Sistemas de drenagem pública de águas residuais 
 Título V - Sistemas de drenagem predial de águas residuais  
 Título VI - Estabelecimento e exploração de sistemas públicos 
 Título VII - Estabelecimento e exploração de sistemas prediais 
 
Quando comparado com o regulamento anterior, por este revogado, verifica-se que foi 

reconhecida, no novo texto, a importância da exploração dos sistemas.  

5.3 - Regulamento de águas e de drenagem de águas residuais de Macau  
Tal como o Regulamento português, o Regulamento de Macau também contempla os sistemas 

de distribuição de água e os sistemas de drenagem de águas residuais, tanto públicos como prediais. 
Encontra-se estruturado em cinco títulos: 

 
 Título I - Distribuição pública de água - Disposições técnicas 
 Título II - Drenagem pública de águas residuais - Disposições técnicas  
 Título III - Distribuição predial de água - Disposições técnicas 
 Título IV - Drenagem predial de águas residuais - Disposições técnicas 
 Título V - Segurança e higiene do pessoal de exploração 
 
O caso de Macau tem a singularidade de contemplar um único sistema de abastecimento de 

água, gerido por uma só entidade a quem foi delegada esta função, e de ter também uma só entidade 
– O Leal Senado – responsável pela drenagem de águas residuais. Nestas circunstâncias a definição 
de aspectos de exploração perde alguma relevância, pois pode ser alvo de acordos bilaterais. Optou-se 
por isso por incluir algumas cláusulas técnicas relativas à exploração nos títulos I a IV. Em 
contrapartida, foi considerada a área de higiene e segurança do pessoal de exploração suficientemente 
relevante para merecer um título específico e autónomo.  

5.4 - Normas complementares - Macau 
Tal como referido no capítulo 2. Aspectos estratégicos e estruturantes da regulamentação as 

normas técnicas são um complemento indispensável à aplicação, na prática, das disposições 
regulamentares. Em países ou regiões onde o acervo normativo seja marcadamente insuficiente, a 
eficácia do Regulamento poderá, assim, ser posta em causa, se não forem tomadas medidas 
cautelares. Ciente desta situação, a Direccão de Serviços de Obras Públicas de Macau entendeu 
oportuno solicitar a elaboração de um conjunto de projectos de normas complementares. Foi nesse 
contexto que foram identificadas as áreas temáticas a normalizar prioritariamente e elaborados os 
respectivos projectos de norma. A tarefa foi executada conjuntamente pelo LNEC e pelo Laboratório de 
Engenharia Civil de Macau (LECM), tomando como base de partida normas portuguesas (NP), normas 
europeias (EN) e normas internacionais (ISO). Listam-se seguidamente os projectos de norma assim 
desenvolvidos: 

 



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

 547

1. Dispositivos de entrada e de fecho de câmaras de visita e 
sumidouros. 

2. Câmaras de visita e Câmaras de inspecção de betão 
simples, de betão armado e de betão com fibra de aço e 
sumidouros. 

3. Requisitos gerais das tubagens e componentes dos 
sistemas de águas residuais em escoamentos gravíticos. 

4. Requisitos gerais das tubagens e componentes dos 
sistemas de águas residuais em escoamentos em pressão. 

5. Contadores de água potável fria - Terminologia e 
definições, características tecnológicas e características 
metrológicas. 

6. Contadores de água potável fria - Condições de instalação 
e critérios de escolha. 

7. Contadores de água potável fria - Métodos e meios de 
ensaio. 

8. Tubagens e acessórios de ferro fundido dúctil para sistemas 
de águas residuais. 

9. Tubagens e acessórios e betão simples, de betão com 
fibras de aço e de betão armado para sistemas de águas 
residuais. 

10. Instalações de separação de líquidos pouco densos - regras 
de concepção, comportamento e ensaio, marcação e 
controlo de qualidade. 

11. Instalações de separação de gorduras - regras de 
concepção, comportamento e ensaio, marcação e controlo 
de qualidade. 

12. Sistemas públicos de drenagem de águas residuais - 
concepção e dimensionamento. 

13. Sistemas públicos de drenagem de águas residuais - 
operação e manutenção. 

14. Sistemas públicos de drenagem de águas residuais - 
instalações elevatórias. 

15. Tubos de cobre para sistemas de distribuição de 
água e gás e para sistemas de águas residuais. 

16. Válvulas para sistemas de distribuição pública de 
água - requisitos gerais. 

17. Válvulas para sistemas de distribuição pública de 
água - válvulas de seccionamento. 

18. Válvulas para sistemas de distribuição pública de 
água - válvulas de retenção. 

19. Tubos e acessórios de aço para o transporte de 
líquidos aquosos, incluindo água destinada a 
consumo humano - requisitos e métodos de ensaio. 

20. Pequenas instalações de tratamento de águas 
residuais - fossas sépticas pré-fabricadas. 

21. Tubagens e acessórios de aço inoxidável com 
costura para sistemas de águas residuais - 
Condições técnicas de fornecimento 

22. Tubagens e acessórios de aço inoxidável com 
costura para sistemas de águas residuais - 
Dimensões. 

23. Tubagens e acessórios de aço galvanizado com 
costura para sistemas de águas residuais - 
Condições técnicas de fornecimento e dimensões. 

24. Tubagens e acessórios de ferro fundido dúctil para 
sistemas de distribuição de água 

5.5 - Projecto de Regulamento de distribuição de água e de drenagem de águas 
residuais de S. Tomé e Príncipe 

Em S. Tomé e Príncipe, para além das cidades de S. Tomé e de S.to António do Príncipe, 
existem apenas aglomerados populacionais de reduzida dimensão, com soluções simplificadas de 
abastecimento de água e de saneamento. Por outro lado, o País não dispõe praticamente de acervo de 
normas. Neste contexto, foi acordado que o Regulamento deveria contemplar, nos aspectos mais 
críticos, a definição de soluções tecnológicas admissíveis e adequadas à conjuntura do País, e ter um 
âmbito um pouco mais alargado que os restantes, incluindo explicitamente aspectos de tratamento e 
qualidade da água. No entanto, a estrutura adoptada não difere significativamente das anteriormente 
apresentadas: 

 
 Título I - Disposições técnicas da distribuição pública de água  
 Título II - Disposições técnicas da distribuição predial de água. 
 Título III - Disposições técnicas da drenagem pública de águas residuais 
 Título IV - Disposições técnicas da drenagem predial das águas residuais  
 Título V - Estabelecimento e exploração dos sistemas 
 

 
As soluções simplificadas adequadas às áreas rurais constituem matéria a contemplar em 

documentos orientativos, sem carácter legal, pelo que não estão incluídas no âmbito do Regulamento.  
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5.6 - Documento sobre soluções-tipo para o abastecimento de água e o 
saneamento rural de S. Tomé e Príncipe  

Em paralelo com a elaboração do Regulamento de S. Tomé, foram identificadas as principais 
soluções-tipo com interesse prático para o abastecimento de água e saneamento rural do País. 
Elaborou-se assim um documento onde se sistematiza a informação considerada fundamental para 
orientar o respectivo projecto, construção e exploração, nomeadamente relativos a captações por 
nascente, captações por poço, desinfecção, fontanários, latrinas com fossa seca ventilada e com fossa 
estanque, fossas sépticas, e poçose trincheiras de infiltração. 

Para cada tipo de sistema o documento está estruturado em sub-capítulos, relativos à 
aplicabilidade, descrição, disposições construtivas, cuidados de manutenção e esquema-tipo. 

5.7 - Regulamento de distribuição de água e de drenagem de águas residuais 
de Moçambique 
 Também o Regulamento de Moçambique tem uma estrutura semelhante ao de Portugal e ao 
de Macau, embora por razões funcionais se tenha optado por separar em dois documentos legais 
distintos as partes correspondentes aos sistemas públicos e aos sistemas prediais. Retomando como 
exemplo o caso do Regulamento dos Sistemas Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de 
Águas Residuais de Moçambique, apresenta-se seguidamente com mais detalhe a estrutura adoptada, 
incluindo a subdivisão em capítulos e secções: 
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Preâmbulo  
Título I - Disposições técnicas da distribuição pública de 

água 
Capítulo I - Generalidades  
Capítulo II -Concepção dos sistemas 
Capítulo III - Elementos de base para dimensionamento 
Capítulo IV - Rede de adução e distribuição  
 Secção A - Condutas  
 Secção B - Ramais de ligação  
Capítulo V - Elementos acessórios da rede  
 Secção A - Válvulas de seccionamento  
 Secção B - Válvulas de retenção  
 Secção C - Redutores de pressão  
 Secção D - Ventosas  
 Secção E - Descargas de fundo  
 Secção F - Medidores de caudal  
 Secção G - Bocas de rega e lavagem  
 Secção H - Hidrantes  
 Secção I - Câmaras de manobra  
Capítulo VI -instalações complementares 
 Secção A - Captações  
 Secção B - Instalações de tratamento  
 Secção C - Reservatórios 
 Secção D - Sistemas elevatórios  
 Secção E - Reservatórios domiciliários 
 Secção F - Fontanários  
Título II - disposições técnicas de drenagem pública de 

águas residuais 
Capítulo VII -Generalidades  
Capítulo VIII - Concepção dos sistemas  
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Na elaboração do regulamento de Moçambique teve-se em consideração a adaptação às condições 
específicas do país e a incorporação de novos conhecimentos. Destacam-se como exemplos do 
primeiro aspecto o modo como foi tratada a questão das infra-estruturas de combate a incêndio, 
importante sobretudo nas maiores cidades, que foi resolvida com soluções originais, adaptadas a 
sistemas com abastecimento intermitente. Outro exemplo relevante foi a inclusão de curvas 
Intensidade-Duração-Frequência (I-D-F) da precipitação resultantes do tratamento de dados históricos 
do Instituto de Meteorologia. Como exemplos de incorporação de novos conhecimentos salientam-se 
os artigos que incentivam a concepção modular e flexível dos sistemas de abastecimento e os artigos 
relativos às perdas de água.  
 
6 - NOTA CONCLUSIVA 
 
 A regulamentação, para ter o desejável efeito promotor da melhoria da qualidade do 
abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais, deve ser bem adequada à 
região onde se aplica, tendo em conta factores tais como o estádio de desenvolvimento económico e 
social, a indústria nacional, a tradição construtiva, as características socio-demográficas e 
habitacionais, o clima, etc.. Por estas razões não é aconselhável a adopção directa de regulamentação 
estrangeira, desenvolvida para regiões com características diferentes. Tendo em conta que um 
regulamento é um documento com força de lei, e portanto de cumprimento obrigatório, a 
impossibilidade prática de aplicar alguns dos procedimentos preconizados ou a inadequação de outros 
podem ter efeitos indesejáveis.  
 A metodologia apresentada e o exemplo concreto do projecto de Regulamento de Moçambique 
poderão constituir, na convicção das autores, um modelo de referência eventualmente a ter em conta 
no caso de Cabo Verde. 
 Afigura-se à partida que, no caso de Cabo Verde, haverá que introduzir alguns aspectos 
inovadores, decorrentes nomeadamente da situação de escassez de água, particularmente se atender 
à importância do turismo balnear para a sustentabilidade económica do país e dos requisitos 
ambientais e de qualidade do serviço associados a esta actividade. A integração de soluções de 
aproveitamento de água das chuvas e de reutilização de água deverão, porventura,  ser incentivadas, 
com as necessárias precauções em termos de garantia da saúde pública.   
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