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A Engenharia Hidráulica Ambiental deveA Engenharia Hidráulica Ambiental deveA Engenharia Hidráulica Ambiental deve A Engenharia Hidráulica Ambiental deve 
encontrar soluções racionais e optimizadas encontrar soluções racionais e optimizadas 

para a concepção, o dimensionamento e a para a concepção, o dimensionamento e a 
gestão dos sistemas de captação e de gestão dos sistemas de captação e de 
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abastecimento de água às zonas costeiras que abastecimento de água às zonas costeiras que 

considerem toda a água disponível na região.considerem toda a água disponível na região.



2

IntroduçãoIntrodução
–– Nas zonas costeiras temNas zonas costeiras tem--se assistido ao incremento se assistido ao incremento 

das utilizações de água;das utilizações de água;
A ti ó i i tid dA ti ó i i tid d–– A perspectiva económica pressiona no sentido doA perspectiva económica pressiona no sentido do

→→ Aumento das Extracções Água Doce Subterrânea;Aumento das Extracções Água Doce Subterrânea;

Se as extracções forem desregradas e excessivasSe as extracções forem desregradas e excessivas
→→ Invasão da Água Salobra /Salgada (Invasão da Água Salobra /Salgada (degradação da degradação da 

lid d d á i )lid d d á i )qualidade da água na origem);qualidade da água na origem);
→→ diversas consequências nefastas;diversas consequências nefastas;

O adequado controlo da exploração é um problema O adequado controlo da exploração é um problema 
de optimizaçãode optimizaçãop çp ç
→→ definir as regras de implantação e de extracção definir as regras de implantação e de extracção 
que atendam a aspectos económicos e que que atendam a aspectos económicos e que 

i lt t t h b t li lt t t h b t l
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simultaneamente mantenham sob controlo a simultaneamente mantenham sob controlo a 
intrusão marinha.intrusão marinha.
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Algumas regiões costeiras portuguesas, Algumas regiões costeiras portuguesas, 
designadamente a região do Algarvedesignadamente a região do Algarvedesignadamente a região do Algarve, designadamente a região do Algarve, 
depararamdepararam--se no passado recente com alguns se no passado recente com alguns 
problemas de disponibilidade de água de problemas de disponibilidade de água de 
abastecimento Embora por vezesabastecimento Embora por vezesabastecimento. Embora por vezes abastecimento. Embora por vezes 
temporários, a rotura duma grande adutora, temporários, a rotura duma grande adutora, 
as ondas de calor ou uma seca prolongada as ondas de calor ou uma seca prolongada 
podem levar a dificuldades na garantia dapodem levar a dificuldades na garantia dapodem levar a dificuldades na garantia da podem levar a dificuldades na garantia da 
continuidade dos serviços de abastecimento.continuidade dos serviços de abastecimento.
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Situação ActualSituação Actual A situação actual será irreversível ?A situação actual será irreversível ?

Situação Actual das águas doces subterrâneas
em zonas costeiras

Dificuldades
Quantidade

Custo de extracção
e tratamento menor

Aquíferos lançam
água doce no mar

Causas naturais Extracção Desperdícios

Q
Qualidade

g

Causas naturais
ex: secas

Fogos

Extracção
desregrada
excessiva

Desperdícios
sobretudo agricultura

Será possível uma melhor Será possível uma melhor 
utilização da água disponível ?utilização da água disponível ?
P d ã d t i dP d ã d t i d

Solução + frequente
Abandono orig sub Poderão ser determinadas Poderão ser determinadas 

políticas de gestão que políticas de gestão que 
mantenham sob controlo o mantenham sob controlo o 
fenómeno intrusão salina ?fenómeno intrusão salina ?

Abandono orig sub
recurso orig sup
grandes ETAs
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fenómeno intrusão salina ?fenómeno intrusão salina ?



Exemplo de utilizações da água numaExemplo de utilizações da água numa 
região costeira 5
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Utilização da água disponívelUtilização da água disponível

Será racional não utilizar a água que é descarregada Será racional não utilizar a água que é descarregada 
no mar ? no mar ? 
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Não será possível utilizar a água disponível na região Não será possível utilizar a água disponível na região 
para ajudar no controlo da intrusão marinha ? para ajudar no controlo da intrusão marinha ? 
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8Planeamento e Gestão GlobalPlaneamento e Gestão Global
Utilização Controlada e

Sustentável
dos Recursos Hídricos

Costeiros

Planeamento Gestão Optimizada

 N.º de captações
e Localização

Controlo das
Extracçõese Localização

Protecção das Captações
Extracções

Incremento da
Recarga
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Modelo de Gestão Modelo de Gestão -- DescriçãoDescrição
O modelo global de gestão da água disponível 

interliga diversas componentes:

Caracterização do aquífero Previsão da intrusão Salina Definição Políticas

Análise Global à Escala da Região

Caracterização do aquífero
Sist Abasteci/to Água

Origens Sub. Superf. e exterior

Previsão da intrusão Salina
Modelos Matemáticos / Numéricos

de Simulação

Definição Políticas
de Implantação e

de Gestão

Caracterização
Hid ló i

Sol. Analíticas
Mé d N é i

Optmização Global
Té i l i

Técnicas de Optimização

Hidrogeológica
Geoestatística

Recarga natural

Métodos Numéricos Técnicas evolutivas
Mét. gradiente

Quantificação
Benefícios

Custos

metodologia metodologia multimulti--etápicaetápica com com 
um grau progressivo de um grau progressivo de 
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Projecção das Utilizações complexidade.complexidade.



Para a correcta fundamentação técnica é necessário:
1. Melhorar a caracterização das diversas origens de água na Região;
2 Melhorar a caracterização previsão e projecção das solicitações de água2. Melhorar a caracterização, previsão e projecção das solicitações de água –

desenvolvimento de modelos;
3. Melhorar a caracterização e quantificação dos custos e dos benefícios 

associados às diversas origens e utilizadores de água na região;
4. Melhorar os modelos de simulação dos sistemas hídricos;
5. Desenvolver modelos de gestão (Optimização – Simulação);g ( p ç ç );
6. Desenvolver modelos de apoio à decisão para a gestão da água à escala 

regional;
7 Melhorar os modelos de projecção dos eventuais efeitos das alterações7. Melhorar os modelos de projecção dos eventuais efeitos das alterações 

climáticas;
8. Melhorar modelos de projecção de fenómenos extremos (ondas de calor, secas, 

i d )inundações)
9. Estudar medidas mitigadoras (incremento da recarga e do armazenamento, …);
10. Desenvolver modelos de simulação da qualidade da água nos sistemas hídricos ç q g

e nos sistemas de abastecimento;
11. Elaborar planos e programas operacionais de vigilância e de controlo da 

qualidade da água;
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qualidade da água;
12. Elaborar planos e programas operacionais face a situações de emergência.



11ConclusõesConclusões
O  i í i  l t  d  tã  d   li it d  O  i í i  l t  d  tã  d   li it d  Os princípios elementares de gestão de recursos limitados Os princípios elementares de gestão de recursos limitados 
recomendam o aproveitamento de toda a água doce disponível nas recomendam o aproveitamento de toda a água doce disponível nas 
regiões costeiras;regiões costeiras;g ;g ;
O planeamento e a gestão à escala regional é a melhor via para a O planeamento e a gestão à escala regional é a melhor via para a 
resolução de forma racional dos actuais problemas;resolução de forma racional dos actuais problemas;
Sendo a agricultura responsável pela maioria das utilizações deSendo a agricultura responsável pela maioria das utilizações de 
água na região, então devem ser incrementadas medidas de boa 
prática agrícola, em especial as que conduzam à redução e 
reutilização da água na rega.
Devem ser multiplicados os exemplos de utilização de águas 
pluviais e residuais tratadas em actividades que o permitam comopluviais e residuais tratadas em actividades que o permitam como 
na agricultura e na irrigação de campos de golfe;

T i l d i t d té i dTais planos devem apoiar-se em estudos técnicos que conduzam a 
um modelo de gestão (composto por modelos de simulação dos 
sistemas hídricos e técnicas de optimização) que ajude no apoio à 
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decisão.



Um dia,Um dia,
i d d tii d d timais cedo do que se estima,mais cedo do que se estima,

Saberemos cuidar da água Saberemos cuidar da água 
f i di ibili df i di ibili d
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que nos foi disponibilizada que nos foi disponibilizada 
nas regiões costeiras.nas regiões costeiras.


