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lA COVID-19 E OS RECURSOS HÍDRICOS
Finalmente!
A gravíssima e inesperada pandemia originada 
pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda 
grave 2 (SARS-CoV-2), designada por COVID-19, 
provocou alterações radicais nas nossas vidas a 
partir de março do ano passado, em vésperas de 
publicação do número 1 do volume 41 da Recursos 
Hídricos. Não sabemos ainda, bem, quando será 
possível retornar a um “estado de funcionamento 
normal” das nossas sociedades, nem como será 
esse “estado”, pese embora a auspiciosa expectativa 
de adquirirmos imunidade a este coronavírus pelo 
programa de vacinação generalizado em curso. 
Mas não conseguiremos alcançar a tão almejada 
imunidade antes do próximo outono, e não sabemos 
se as mutações previsíveis do vírus comprometerão 
a eficácia das vacinas, nem por quanto tempo 
se manterá essa imunidade. O SARS-Cov-2 veio 
para ficar. Resta-nos saber conviver com o vírus, 
com maior ou menor eficácia das ferramentas 
disponíveis.
Mas, indiferentemente ao curso da pandemia, os 
rios continuam a correr para os mares, as águas 
das chuvas continuam a alimentar os caudais dos 
rios, as plantas continuam a captar a água dos 
solos e a transferi-la para a atmosfera e as águas 
residuais das estações de tratamento continuam a 
ser descarregadas nos rios. Todo o ciclo hidrológico 
continua a processar-se independentemente da 
COVID-19, mau grado a perturbação causada por 
esta pandemia no funcionamento das sociedades 
humanas.

Por este motivo é importante não descurar a 
atenção aos problemas que afetam os recursos 
hídricos, nomeadamente nos aspetos relacionados 
com as atividades humanas.
É, por isso, com enorme satisfação que retomamos a 
publicação da Recursos Hídricos, no ponto em que 
fomos forçados a interromper em março passado.
Neste número são publicados, na secção ct&i, três 
artigos selecionados que foram apresentados no 
2º Congresso de Ensaios e Experimentação em 
Engenharia Civil (TEST&E 2019), que teve lugar 
no Instituto Superior de Engenharia do Porto, 
em fevereiro de 2019. Na secção acquajuris são 
publicados mais dois artigos sobre o direito à água. 
Não obstante este número não ter sido publicado 
na altura própria, em março de 2020, estava então 
quase finalizado. Optou-se por manter o conteúdo 
original, pelo que importa reposicionar no tempo 
algumas das informações apresentadas na secção 
de Notícias, esperamos em breve publicar o número 
2 do volume 41 da Recursos Hídricos, recuperando, 
assim, o atraso causado pela COVID-19, e desejando 
que possamos todos entrar num novo estado 
de funcionamento normal tão depressa quanto 
possível. E pedimos a todos que cuidem, de si e 
dos seus próximos, de forma a poderem apreciar 
a publicação da Recursos Hídricos e desfrutar de 
todas as outras coisas boas da vida!

António Gonçalves Henriques,
Diretor da Recursos Hídricos
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RESUMO: No domínio da hidráulica fluvial, é fundamental conhecer o campo de velocidades das fases sólida 
(sedimentos) e líquida (água). A partir do campo de velocidades instantâneas é possível quantificar diversas variáveis 
incluindo intensidades da turbulência e tensões de corte e identificar zonas de separação, recirculação, etc.

O desenvolvimento de técnicas óticas permitiu o desenvolvimento de instrumentos de medição baseados na 
aquisição e no processamento de imagens, nomeadamente o PIV (particle image velocimetry) e o PTV (particle 
tracking velocimetry).

Neste artigo, apresenta-se um algoritmo que combina ambas as técnicas, PIV e PTV, permitindo assim, juntar os 
pontos fortes de cada uma das técnicas e possibilitando a medição simultânea do campo de velocidades da água e 
dos sedimentos e estudar mais detalhadamente a interação fluido-sedimentos.

As vantagens e limitações do algoritmo proposto são exploradas e discutidas com recurso a um conjunto de 
experiências laboratoriais. 

Palavras-chave: Velocimetria por imagem de partículas, velocimetria por seguimento de partículas, escoamento 
bifásico, rutura de barragem, escoamento transiente.

ABSTRACT: In the domain of fluvial hydraulics, it is critical to know the velocity field of both solid (sediments) and liquid 
phases (water). From the velocity field it is possible to determine different variables such as shear stresses, identify 
recirculation regions, etc.

The development of optical techniques allowed for measurement techniques based on image acquisition and processing, 
namely PIV (particle image velocimetry) and PTV (particle tracking velocimetry).

In this paper an algorithm combining both PIV and PTV techniques is presented, allowing in this way to profit from each 
technique strong points and allowing the simultaneous measurement of the water and sediment layer velocity fields and 
to obtain a better know how of the fluid-sediment interaction.

The advantages and limitations of the proposed techniques are explored and discussed by means of a laboratory experiment.

Keywords: Particle image Velocimetry, particle tracking velocimetry, two-phase flow, dam-break, transient flow.
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1. VELOCIMETRIA POR IMAGEM DE PARTÍCULAS 
(PIV)
A velocimetria por imagem de partículas (Particle 
Image Velocimetry, PIV na sigla inglesa) é uma técnica 
de medição baseada na aquisição e processamento 
de imagens de um fl uido em movimento ao qual 
foram adicionadas previamente partículas traçadoras. 
Imagens consecutivas, separadas por um breve 
intervalo de tempo, dt, são divididas em pequenas 
áreas designadas por áreas de interrogação. Através 
da correlação de tons de cinzento de áreas de 
interrogação, é possível determinar o deslocamento 
representativo associado ao conjunto de partículas 
de cada área. É necessário pelo menos um par de 
imagens para realizar a técnica PIV.

Figura 1. Esquema da técnica PIV. Uma folha laser 
é gerada a partir de um feixe laser por meio de uma 
lente divergente (cilíndrica). Esta folha laser é depois 

projetada no escoamento iluminando uma secção bem 
defi nida.

A técnica PIV teve o seu início nos anos 80 do século 
passado (Meynart, 1982) e é atualmente uma 
técnica estabelecida e comprovada (Adrian, 2005; 
Raff el et al., 2007; Adrian e Westerweel, 2011). 
Desenvolvimentos notáveis desta técnica foram os 
de Keane e Adrian (1992) que primeiro consideraram 
o uso da função de correlação aplicada a imagens 
sucessivas e a deformação iterativa das áreas de 
interrogação proposta por Scarano e Riethmuller 
(2000). O facto de ser baseada na operação de 
correlação e esta última ser implementada através 
do algoritmo FFT, faz da técnica PIV uma técnica 
bastante efi ciente do ponto de vista computacional.
O esquema da Figura 1 ilustra a técnica de PIV.
A técnica PIV requer uma concentração elevada de 
partículas traçadoras, existindo um limite empírico 
de pelo menos 4 partículas na mais pequena janela 
de interrogação considerada (Raff el et al.,2007; 
Adrian e Westerweel, 2011) . 
O algoritmo de PIV usado neste trabalho foi o 
MatPIV 1.7, implementado em Matlab e disponível 
no seguinte endereço: www.mn.uio.no/math/
english/people/aca/jks/matpiv/.

2. VELOCIMETRIA POR SEGUIMENTO DE 
PARTÍCULAS (PTV)
A velocimetria por seguimento de Partículas 
(Particle Tracking Velocimetry, PTV na sigla inglesa) 
é uma técnica que, como o nome indica, se baseia 
no seguimento de partículas traçadoras individuais 
previamente dispersas no escoamento como 
indicado na Figura 2. É, portanto, uma técnica 
lagrangeana. Esta técnica consiste em identifi car 
partículas traçadoras e segui-las no tempo através 
de um algoritmo de correspondência. A posição 
inicial e fi nal das partículas identifi cadas e bem 
correspondidas é memorizada e utilizada para a 
determinação da velocidade de cada partícula 
traçadora a partir da expressão:

[1]

Na equação anterior v representa o vector velocidade 
velocidade, dx é o vetor deslocamento e dt é o 
intervalo de tempo entre imagens consecutivas.

Figura 2. Esquema da técnica PTV. Duas imagens 
consecutivas obtidas em t0 e t0+dt e a determinação da 
correspondência entre partículas. O vetor deslocamento 
é determinado pela diferença entre as posições iniciais 
e fi nais das partículas. Finalmente o vetor velocidade 

de cada partícula obtém-se dividindo o vetor 
deslocamento pelo intervalo de tempo dt. 

Contrariamente ao PIV, a técnica PTV não é baseada 
numa operação fundamental. Isto faz com que 
diversos métodos de seguimento de partículas 



Determinação dos campos de velocidades de escoamentos bifásicos usando PIV-PTV

Recursos Hídricos | 11

ct
&

itenham sido propostos ao longo dos anos por 
diferentes autores. Por outro lado, a operação 
partícula-a-partícula faz com que os algoritmos de 
PTV sejam, regra geral, computacionalmente muito 
pesados, contudo, realizáveis para concentrações 
pequenas de partículas.
Neste artigo foi utilizado o algoritmo de PTV 
proposto por Capart et al. (2002), baseado na 
tesselação Voronoï do espaço. Este algoritmo 
considera que cada partícula detetada é o centro 
de um polígono de Voronoï. Dado um polígono 
de Voronoï, é possível defi nir a chamada estrela 
de Voronoï, através da união dos centros dos 
polígonos vizinhos, conforme ilustrado na Figura 3. 
O critério para correspondência entre polígonos de 
Voronoï, Pn , Pm , é obtida a partir da distância entre 
as extremidades das respetivas estrelas de Voronoï: 

[2]

   
Figura 3. Tesselação de Voronoï para dois instantes de 

tempos consecutivos e indicação das respetivas estrelas 
de Voronoï e a determinação do deslocamento 

(Aleixo, 2013).

Comparativamente a outros algoritmos de PTV 
este algoritmo provou ser mais robusto (Capart 
et al., 2002), nomeadamente porque o algoritmo 
de correspondência, baseado na distância entre as 
extremidades da estrela de Voronoï é mais insensível 
à perda de partículas entre imagens consecutivas. 

3. A COMBINAÇÃO PIV-PTV
Dadas as complementaridades entre ambas as 
técnicas, surge naturalmente a tentativa de as 
combinar aproveitar o melhor de cada, em particular 
no que se aplica a escoamentos bifásicos, por 
exemplo, água e sedimentos. Assim, a combinação 

desta técnica permitirá idealmente utilizar PIV onde 
a concentração de partículas é elevada e utilizar 
PTV onde a concentração de partículas é reduzida. 
Por outro lado, permite estender a resolução 
espacial da PIV utilizando para o efeito a PTV (Stitou 
e Riethmuller, 2001). Igualmente a técnica PTV 
pode tornar-se mais efi ciente utilizando a PIV como 
primeira estimativa do deslocamento das partículas 
individuais. Esquematicamente a combinação PIV-
PTV é representada no fl uxograma da Figura 4.  

Figura 4. Fluxograma para a implementação da 
combinação PIV-PTV.

4. CASO DE ESTUDO
Utilizaram-se imagens provenientes de um 
escoamento de rotura de barragens para testar a 
aplicação desta técnica. As experiências de rotura 
de barragem foram realizadas no laboratório de 
hidráulica do Institute of Mechanics Materials 
and Civil Engineering da Université catholique de 
Louvain, Bélgica. 
As medições foram realizadas num canal com 6 
m de comprimento, 0,25  m de largura e 0,5  m de 
altura. A meio do canal uma comporta ligada a um 
veio pneumático divide o canal em duas partes 
iguais. Uma das partes é usada como reservatório. A 
comporta move-se verticalmente para baixo, sendo 
completamente removida num intervalo de tempo 
de cerca de 120 ms, permitindo a sua remoção ser 
considerada como instantânea (Lauber e Hager, 
1998). Este canal é descrito em Spinewine e Zech 
(2007) e foi usado em diversos estudos de rutura 
de barragem como por exemplo Aleixo et al. (2010), 
Aleixo (2013), Aleixo et al. (2018). Um esquema do 
canal é apresentado na Figura 5.
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Figura 5.  Esquema do canal de rutura de barragem 
do laboratório de hidráulica do Institute of Mechanics, 

Materials and Civil Engineering. As variáveis hw e 
hw representam a altura de água e de sedimentos 

respetivamente.

O escoamento de rotura de barragem foi realizado 
considerando um leito de sedimentos móveis, com 
uma altura de 0,10 m ao longo de toda a extensão do 
canal. O reservatório foi cheio até atingir uma cota 
de 0,325 m de água acima do leito de sedimentos, 
como exemplifi cado na Figura 5.
Os sedimentos utilizados foram pellets de PVC 
com uma densidade s = 1,63 e um diâmetro médio 
de d  =  3,85×10-3 m (Figura 6). Para descrever o 
movimento da água, partículas de pliolite (s = 1.03) 
foram adicionadas no reservatório. 

Figura 6. Pellets em PVC utilizados para modelar o leito 
móvel.

As imagens do escoamento foram adquiridas 
com uma máquina de aquisição rápida Photron 
equipada com uma lente Carl Zeiss de 50mm. A 
frequência de aquisição da câmara foi imposta a 
1000 imagens por segundo. A limitação do buff er 
de memória limitou a aquisição de imagens a 2 s, 
sufi cientes para capturar os instantes iniciais da 
rutura de barragem.

5. RESULTADOS

5.1 Imagens do escoamento
Na Figura 7 mostram-se algumas imagens do 
escoamento de rotura de barragem em diferentes 
instantes de tempo. Nestas imagens é possível ver 
o carácter fortemente transiente do escoamento, 
assim como as variações da superfície livre e da 
interface água-sedimentos. 

        
 Figura 7. Diferentes instantes da rutura de barragem: 

t = 0 s, t = 0.1 s, t = 0.2 s, t = 0.3 s e t = 0.4. s.

5.3 Resultados de PIV 
Utilizando a toolbox Matlab MatPIV 1.7 
determinaram-se os campos de velocidade 
do escoamento de rotura de barragem para 
os instantes assinalados anteriormente. O 
processamento foi realizado utilizando um processo 
iterativo começando com áreas de interrogação de 
128 px × 128 px até uma área de interrogação de 
32 px × 32 px com 50% de sobreposição entre áreas 
de interrogação.   
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Figura 8. Resultado da aplicação da técnica PIV para 

diferentes instantes: t = 0.1 s, t = 0.2 s, t = 0.3 s e t = 0.4 s. 

5.3 Resultados de PTV 

Uma região retangular junto ao leito foi selecionada 
para a aplicação do algoritmo de PTV baseado 
na tesselação de Voronoï. Os resultados são 
ilustrados na Figura 9. Da análise das figuras nota-
se que a iluminação do leito é um ponto crítico. 
Uma iluminação pouco uniforme, como é o caso, 
complica o processo de deteção de partículas em 
camadas inferiores do leito utilizando métodos 
baseados na intensidade luminosa e diâmetro.

    
Figura 9. Resultado da aplicação da técnica PTV a uma 
região junto ao leito para diferentes instantes: t = 0.1 s, 

t = 0.2 s, t = 0.3 s e t = 0.4 s. 
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Figura 9. Resultado da aplicação da técnica PTV a uma 
região junto ao leito para diferentes instantes: t = 0.1 s, 

t = 0.2 s, t = 0.3 s e t = 0.4 s. 

5.4 Resultados da combinação PIV-PTV 

Os perfis da Figura 10 mostram a comparação 
direta entre os resultados da PIV e da PTV. Como é 
possível ver, as duas técnicas mostram resultados 
compatíveis entre si. Contudo, para uma análise 
mais correta do leito de sedimentos, aplicou-se a 
combinação de ambas as técnicas. Os resultados 
são ilustrados na Figura 11.

Figura 10. Comparação dos perfis de velocidade 
obtidos com PIV e PTV em diferentes instantes: t = 0 s, 

t = 0.1 s, t = 0.2 s, t = 0.3 s e t = 0.4 s.

Figura 10. Comparação dos perfis de velocidade obtidos com PIV e 
PTV em diferentes instantes: t = 0 s, t = 0.1 s, t = 0.2 s, t = 0.3 s e t = 0.4 s.

Figura 11. Resultado do campo de velocidades medido com PIV-PTV 
em diferentes instantes: t = 0 s, t = 0.1 s, t = 0.2 s, t = 0.3 s e t = 0.4 s.
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Figura 11. Resultado do campo de velocidades medido 
com PIV-PTV em diferentes instantes: t = 0 s, t = 0.1 s, 

t = 0.2 s, t = 0.3 s e t = 0.4 s.

CONCLUSÕES
Apresentou-se neste artigo uma técnica combinada 
entre PIV e PTV. A vantagem desta técnica é 
contribuir para um aumento da resolução espacial 
da técnica PIV, aproveitando o ganho de resolução 
espacial trazido pela PTV, ao mesmo tempo que o 
processo de seguimento de partículas da fase sólida 
se torna mais eficiente, usando como estimativa o 
campo de velocidades determinado pela técnica 
PIV.
A iluminação do leito de sedimentos deve ser 
igualmente uniforme para uma melhor deteção das 
partículas e conseguinte seguimento. 
A determinação de um procedimento de máscara 
automático, isto é, um procedimento que permita 
reconhecer as diferentes regiões do escoamento: i) 
sem escoamento, ii) água e iii) sedimentos poderá 
contribuir para uma melhoria da eficiência do 
método aqui apresentado.
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RESUMO: O Porto de Leixões, localizado na costa norte de Portugal, é um dos maiores do país, recebendo diariamente 
vários navios de grandes dimensões. Um dos principais postos de acostagem situa-se à entrada do porto e encontra-
se sujeito à agitação marítima que é difratada pelo olhe principal de proteção do porto. Para avaliar dos movimentos 
induzidos no navio estacionado nesse posto de acostagem e as forças exercidas nas suas amarras e defensas pela 
agitação incidente, utilizou-se o modelo físico de Leixões, construído num dos tanques do LNEC. Neste modelo físico, 
encontra-se representada a envolvente do porto de Leixões, assim como a sua batimetria. O modelo do navio “Esso 
Osaka” tem um comprimento de 3,43 m, uma boca de 0,53 m e um calado máximo de 0,23 m. A medição da elevação 
da superfície livre foi realizada com um conjunto de sondas resistivas. Os movimentos do “Esso Osaka” foram medidos 
segundo os seis graus de liberdade com recurso a um Sistema ótico de medição de movimentos, Optitrack™. Efetuou-
se ainda a determinação das forças nas amarras e defensas com recurso a células de carga. Foram efetuados um 
conjunto de ensaios com o navio “Esso Osaka” para diferentes períodos de onda e alturas de onda incidente. Neste 
artigo descrevem-se os ensaios realizados e os resultados obtidos.

Palavras-chave: modelo físico; navio amarrado; relações constitutivas; medição movimentos.

ABSTRACT: The Port of Leixões, located on the north coast of Portugal, is one of the largest in the country, receiving several 
large ships daily. One of its main berths is located at the entrance of the port and is subject to the maritime agitation that is 
diffracted by the main breakwater. In order to evaluate the incident agitation induced ship movements and the forces on its 
moorings and defences, a scale model of the port was built in one of the LNEC wave tanks. In this physical scale model, the 
surroundings of the port of Leixões are represented, as well as its bathymetry. A model of a tanker ship, “Esso Osaka”, was 
also placed in the tank, moored to berth A. The ship’s model has a length of 3.43m, a beam of 0.53m and a maximum draft 
of 0.23m. Measurements included: free surface elevation, using a set of resistive probes; movements according to the six 
degrees of freedom of the ship using an optic motion capture system, Optitrack™; forces in the mooring lines and fenders, 
using load cells. A set of tests were carried out with the “Esso Osaka” vessel for different wave periods and incident wave 
heights. This paper describes the tests performed and the results obtained.

Keywords: scale model; moored ship; constitutive relations; motions measurement.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo descreve o estudo experimental do 
comportamento de um petroleiro amarrado no 
porto de Leixões. Este é um dos principais portos 
marítimos portugueses, localizado a 4 km a norte 
da foz do rio Douro, no município de Matosinhos, 
perto da cidade do Porto, recebendo grandes 
navios quase diariamente. Apresenta-se na Figura 
1 a confi guração atual do porto de Leixões, com 
as suas principais instalações. O porto de Leixões 
é um dos portos mais expostos ao clima severo 
de agitação marítima que atingem a costa oeste 
portuguesa. Durante as tempestades, as alturas 
de onda signifi cativas podem exceder os 8 m e os 
períodos médios das ondas podem estar na faixa de 
16 a 18 s, com as tempestades persistindo por até 5 
dias (ROSA-SANTOS et al., 2010).
O terminal de petroleiros, atualmente explorado 
pela Galp Energia, é usado principalmente para 
carregar e descarregar petróleo bruto e produtos 
refi nados. Localiza-se ao longo do quebra-mar 
norte e, com um comprimento de 1,6 km, possui três 
postos, sendo o posto “A”, “B” e “C” como mostra a 
Figura 1. O posto “A”, localizado próximo á cabeça do 
quebra-mar norte, à entrada do porto de Leixões, é 
submetido às ondas do mar difratadas pelo quebra-
mar. De notar que interrupções nas operações de 
carga e descarga no posto A são comuns devido a 
movimentos excessivos dos navios aí amarrados.
Para a proteção do terminal e para permitir a 
amarração de navios maiores (até 300 m de 
comprimento) foi realizado um conjunto de estudos, 
utilizando simulações numéricas e ensaios físicos, 
para avaliar o impacto nas condições das ondas do 

mar dentro do porto. aumentando o comprimento 
do quebra-mar norte em 300 m (NEVES et al., 2017). 
Um modelo reduzido do porto de Leixões foi 
construído no LNEC como apresentado na Figura 
2 e na Figura 3, tendo nele sido estudadas várias 
condições de agitação marítima incidente para três 
diferentes profundidades de água.
Após este estudo, e porque o modelo reduzido da 
nova estrutura ainda estava disponível, decidiu-se 
estudar o comportamento de um navio amarrado 
no posto “A” submetido a agitação marítima. O 
objetivo foi caracterizar o campo de ondas ao redor 
do navio amarrado, os movimentos do navio e os 
esforços nos elementos do sistema de amarração 
(amarras e defensas). Um estudo semelhante 
com uma representação esquemática do porto 
foi realizado por Rosa-Santos et al. (2010) sem 
aumentar o comprimento do quebra-mar norte.
Os ensaios do modelo reduzido foram realizados 
com o modelo de navio petroleiro denominado 
“Esso Osaka”. Vários valores de condições de agitação 
marítima incidente (altura de onda signifi cativa, Hs 
e período de pico, Tp), para a direção oeste, e para o 
nível médio de água foram testados. Um conjunto 
de diferentes equipamentos e métodos de medição 
foi utilizado para caracterizar as diferentes variáveis. 
A elevação da superfície livre foi medida com um 
conjunto de sondas resistivas. As componentes 
das velocidades das ondas foram medidas com um 
Velocímetro Acústico por efeito de Doppler (ADV), 
localizado na entrada do porto. Os movimentos 
do modelo “Esso Osaka” segundo cada um dos seis 
graus de liberdade foram medidos com o sistema 
ótico de captura de movimento OptiTrack ™. As 
forças em defensas e amarras foram medidas com 

Figura 1. Porto de Leixões, Localização dos postos A, B e C do terminal de petroleiros do porto de Leixões 
(adaptado de Google Earth).
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icélulas de carga ligadas a um complexo sistema 
de molas desenvolvido no LNEC para simular as 
relações constitutivas dos elementos de amarração.
Este artigo apresenta as medições realizadas num 
conjunto de ensaios preliminares projetados 
para explorar as capacidades dos equipamentos 
e procedimentos de ensaio disponíveis. Após 
esta introdução, a confi guração do modelo físico, 
o equipamento utilizado e o procedimento de 
ensaio são apresentados. Depois, como exemplo, 
apresenta-se e discute-se os resultados obtidos em 
cada equipamento, para a condição de agitação 
marítima incidente com Hs = 6 e Tp = 14 s.

2. ENSAIOS EM MODELO FÍSICO
O principal objetivo dos ensaios em modelo 
reduzido é caracterizar o campo de ondas em vários 
locais do porto, os movimentos do modelo de um 
navio amarrado no posto “A” do porto de Leixões e 
as forças nas amarras e nas defensas.

2.1 O modelo físico
Os ensaios foram realizados num tanque, com 23 m 
de comprimento e 22 m de largura, do pavilhão de 
hidráulica marítima do núcleo de Portos e Estruturas 
Marítimas do LNEC, como mostra a Figura 2.
O modelo físico do porto de Leixões foi construído 
e operado de acordo com a lei de semelhança de 

Froude, com uma escala geométrica de 1:80, para 
garantir efeitos de escala reduzidos (com alturas de 
onda que levam a valores do número de Reynolds 
superiores a 3x104). A confi guração estudada do 
porto de Leixões já incluiu a nova extensão do 
quebra-mar do Norte, como mostra a Figura 2.

2.2 Equipamento de medição
O equipamento de medição usado nos ensaios 
incluiu: um modelo reduzido do navio-petroleiro 
“Esso Osaka”, oito sondas resistivas, um Velocímetro 
acústico por efeito de Doppler (ADV), o sistema de 
captura de movimento OptiTrack ™, seis células de 
carga e uma câmara de ação (tipo GoPro™).
Para monitorizar, registrar e sincronizar os sinais das 
sondas e do ADV, foi utilizado um módulo Compact-
RIO da National Instruments, usando o LabVIEW®. 
A localização do equipamento é apresentada na 
Figura 2 e na Figura 3.

2.2.1 Modelo do navio
O modelo do navio-petroleiro “Esso Osaka” 
utilizado durante o conjunto de ensaios tem um 
comprimento de 3,43 m, uma largura de 0,54 m, um 
calado de 0,135 m e um pontal de 0,23 m. O modelo 
“Esso Osaka” estava amarrado perto do Posto A, 
quase paralelo ao lado mais comprido do tanque, 
como se mostra na Figura 3.

Figura 2. O modelo físico e localização dos equipamentos.
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O peso leve do modelo “Esso Osaka” (apenas a 
estrutura do casco), medido com uma balança 
digital, é de 56,06  kgf. Para simular uma condição 
de carga intermédia, 8 blocos cúbicos de betão, 
com um peso total de 152,65 kgf, foram colocados 
dentro do casco do navio. O peso total do casco do 
navio-conjunto + blocos de betão + equipamento 
foi de 214,15 kgf.
Foram realizados ensaios de inclinação, para avaliar 
a altura metacêntrica e o centro de gravidade para 
um calado do modelo de 0,135 m, bem como ensaios 
de decaimento, para avaliar o período natural de 
rolo e cabeceio do modelo. Os ensaios decorreram 
com o modelo numa zona com a profundidade de 
23,75 cm (na escala do modelo).

2.2.2 Sondas resistivas e ADV
As 8 sondas resistivas mediram a elevação da 
superfície livre com uma frequência de amostragem 
de 25  Hz. Elas foram usadas para caracterizar o 
campo de ondas (altura, período e direção) em 
diferentes locais do tanque, nomeadamente, na 
entrada do porto, em frente à proa do navio e 
próximo ao navio amarrado. As 8 sondas resistivas 
foram implantadas como mostrado na Figura 4. 
Elas foram divididas em três grupos principais: uma 
sonda (1) perto do gerador de ondas, para verifi car 

Figura 3. Navio “Esso Osaka” e equipamentos de medição.

as características da agitação marítima incidente; 
outra sonda (2) na entrada do porto (junto do ADV) 
para caracterizar a altura e direção da onda; dois 
grupos de três sondas (3, 4 e 5 e 6, 7 e 8), como 
mostrado na Figura 4b, um em frente ao navio e 
um junto ao bordo do navio, perto do seu centro 
de gravidade. Esses dois grupos deram informações 
sobre as alturas e as direções da agitação marítima 
junto ao navio.
Para medir a velocidade do escoamento associado à 
passagem das ondas na entrada do porto, instalou-
se um ADV junto à sonda (2), como mostrado na 
Figura 4a. Este ADV pode medir as componentes da 
velocidade ao longo de cada um dos três eixos (x, y 
e z) 6 cm abaixo do nível de repouso da superfície 
livre, com uma frequência de amostragem de 25 Hz.

2.2.3 OptiTrack™
O OptiTrack é um sistema de captura de movimento 
pré-calibrado com múltiplas câmaras baseado num 
um conjunto de alvos. O OptiTrack é conhecido pela 
sua alta precisão e capacidade de processamento 
(THEWLIS et al., 2013). Ele pode seguir marcadores 
com uma precisão sub-milimétrica e calcular 
séries temporais dos seis graus de liberdade dos 
movimentos de um corpo rígido.
Nestes ensaios utilizou-se uma confi guração com 

Figura 4. a) ADV; b) Grupos de sondas resistivas (3, 4 e 5 e 6, 7 e 8).

a) b)
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i4 câmaras de deteção de movimento, instaladas 
em 4 tripés, para capturar os movimentos do navio 
amarrado, seguindo o movimento de cinco pontos-
alvo que descrevem o movimento do corpo rígido. 
Um exemplo dessas câmaras pode ser visto na 
Figura 5.
Outros 2 alvos localizados na proa e na popa do 
navio também foram seguidos usando o sistema 
para verificar a precisão das medições. O Motive™, 
software proprietário do OptiTrack™, foi usado 
para registar os resultados. O sistema é capaz de 
capturar com precisão os movimentos do navio nos 
seis graus de liberdade: avanço, deriva, abatimento, 
rolo, cabeceio e guinada. As quatro câmaras 
foram colocadas em torno do navio. A frequência 

de aquisição foi de 50 Hz. A Figura 6 apresenta a 
disposição dos elementos do sistema OptiTrack ™.
Antes de iniciar uma série de ensaios é necessário 
estabelecer o plano horizontal definidor do sistema 
de coordenadas global. Para tal, utiliza-se um alvo 
padrão com três marcadores complanares. Para 
calibrar o sistema OptiTrack ™, utiliza-se um alvo 
móvel com 3 marcadores colineares em frente da 
área de medição das câmaras que é movimentado 
de forma aleatória. A redundância das 4 câmaras 
vai possibilitando a correção dos erros de medição 
até se atingir a precisão desejada. Um dos cuidados 
a ter antes dos ensaios é o de minimizar e evitar o 
reflexo de luzes na superfície da água, para evitar 
que estes sejam interpretados como alvos.

Figura 5. Componentes do Sistema OptriTrack.
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2.2.4 Amarras e defensas
O modelo do navio está amarrado com quatro amarras 
e duas defensas, como mostra a Figura 7. As defensas 
foram simuladas com um sistema de alavanca em que 
uma extremidade encosta ao bordo do modelo do 
navio e a outra é ligada através de um cabo rígido a 
uma mola não linear, pré-calibrada de modo a simular 
a relação carga-deflexão da defensa simulada, Figura 
8. O mesmo sistema de mola simula a relação força-
extensão das amarras. Os esforços nos elementos do 
sistema de amarração são então medidos com seis 
células de carga ligadas aos cabos rígidos associados a 
cada um daqueles elementos.
O sistema de mola não linear foi obtido com uma 
lâmina de aço embutida num suporte onde são 
colocados vários parafusos progressivamente de 
tal maneira que o comprimento entre o parafuso 
e a ponta da lâmina é capaz de impor a curva 
desejada de força-deslocamento (Marcos-Rita, 
1984). A localização dos parafusos foi ajustada num 
processo de calibração onde pesos conhecidos são 
pendurados na extremidade livre da lâmina e sendo 
o deslocamento dessa extremidade o imposto pela 
relação constitutiva do elemento do sistema de 
amarração correspondente.
Pretendeu-se que o sistema de amarração fosse 

aproximadamente simétrico em relação ao centro do 
navio. Resultou assim um sistema com dois lançantes, 
um a vante com aproximadamente 1,90 m de 
comprimento, outro à ré com 1,60 m e dois traveses 
com aproximadamente 0,75 m. Além disso, foram 
consideradas duas defensas cujos pontos de contacto 
a estibordo estão a cerca de 0,55 m do centro do navio. 
Procurou-se reproduzir nos ensaios com modelo físico 
as relações constitutivas das amarras consideradas 
num estudo realizado no LNEC (SANTOS 2005) de 
simulação numérica de um navio de dimensões 
semelhantes ao agora considerado atracado no 
posto A do terminal de petroleiros do porto de 
Leixões. Essas amarras eram constituídas pela junção 
em série de um cabo de aço com um cabo de fibra 
sintética. Partindo das relações tensão-extensão 
para estes cabos obtiveram-se as relações força-
alongamento para os três comprimentos de amarra 
utilizados nestas experiências. Para a simulação das 
duas defensas pneumáticas utilizou-se apenas os 
resultados da semelhança de Froude para escalar 
diretamente as relações força-deflexão consideradas 
no mesmo estudo. Na Figura 9 apresentam-se essas 
relações constitutivas bem como os valores obtidos na 
calibração das molas que representam dois elementos 
do sistema de amarração.

Figura 6. Disposição do Sistema OptiTrack.
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Figura 7. Defensas e amarras.

Figura 8. - a) Sistema de modelação das amarras, b) Sistema de modelação das defensas (medidas em mm).

a) b)
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2.3 Condições de ensaio

As condições de ensaio são mostradas na Tabela 
2, em que Hs representa a altura significativa da 
agitação marítima gerada e Tp é o período de pico 
do espectro JONSWAP, com um fator de aumento de 
pico de 3.3, considerado na geração dessa agitação 
marítima. A duração de cada ensaio foi tal que 
garantisse a incidência de pelo menos 1000 ondas, 
variando entre 1500 e 2400s conforme o período 
de pico simulado. A direção da onda incidente foi 
W. Todos os ensaios foram repetidos uma vez. Os 
ensaios 4, 5, 6 e 9 foram repetidos 10 vezes. Um 
total de 48 ensaios foram realizados.

Tabela 2. Condições de ensaio (em frente ao quebra-mar).

Ensaio
Protótipo Modelo

TP (s) Hs (m) TP (s) Hs (cm)

1 10 3.0 1.34 3.75

2 10 4.0 1.34 5.00

3 10 6.0 1.34 7.5

4 14 3.0 1.57 3.75

5 14 4.0 1.57 5.00

6 14 6.0 1.57 7.5

7 16 3.0 1.79 3.75

8 16 4.0 1.79 5.00

9 16 6.0 1.79 7.5

Nos ensaios realizados foi introduzida uma pré-
tensão no sistema de amarração impondo uma 
deformação na mola ligada a cada elemento 

daquele sistema, isto é, impondo uma dada força na 
célula de carga correspondente. Após cada ensaio, 
com o navio em repouso, retirava-se a pré-tensão 
nas células de carga de forma a confirmar sempre 
os zeros das medições.
A calibração/determinação das inércias do navio 
(que dependem da distribuição de massas) foi 
feita recorrendo a ensaios de decaimento para as 
oscilações de rolo e cabeceio. Esses ensaios foram 
realizados a priori em condições de água paradas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por razões práticas, apenas um dos ensaios é 
apresentado em detalhe neste documento. O 
ensaio escolhido foi o Ensaio 6, para condição de 
agitação marítima incidente com Tp = 1,57 s e Hs = 
7,5 cm (Tp = 14 s e Hs = 6 m no protótipo). Os dados 
e resultados correspondentes são apresentados e 
discutidos.

3.1 Alturas de onda e direções
A análise espectral das séries de elevação de 
superfície livre, com base apenas no módulo da 
transformada rápida de Fourier de cada uma das 
séries medidas, forneceu as alturas significativas 
e os períodos de pico mostrados nas primeiras 
duas linhas das Tabela 3. Aí pode confirmar-se o 
decréscimo da altura significativa do estado de 
agitação à medida que este se propaga ao longo 
do canal de navegação.
Com as séries temporais da elevação da 
superfície livre na sonda 2 e das componentes da 
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velocidade medida no ADV próximo dessa sonda 
e utilizando o procedimento de IMLM: Iterated 
Maximum Likelihood Method (Isobe et al. 1984 e 
Pawka 1983) implementado no pacote DIWASP 
(JOHNSON, 2002) foi possível estimar o espectro 
bidimensional na zona da cabeça do quebra-mar. 
Nesse espectro, Figura 10, é possível separar as 
componentes do estado de agitação de acordo 
com suas direções e, assim, identificar a agitação 
incidente e refletida. Nas últimas 3 linhas da 
Tabela 3 na coluna relativa à sonda 2, apresenta-
se o resultado do processamento da informação 
relativa ao estado de agitação incidente. 
O mesmo procedimento de estimação do espectro 
bidimensional foi aplicado ao conjunto de sondas 
3_4_5 (Figura 11a) e ao conjunto 6_7_8 (Figura 
11b) Os valores correspondentes da altura 
significativa, período de pico e direção média do 
período de pico dos estados de agitação incidentes 
são também apresentados nas 3 últimas linhas da 
Tabela 3.

Parâmetro
Sonda

1 2 3 4 5 6 7 8

Análise espetral (ondas incidentes e refletidas)
Hs (cm) 6,212 4,286 1,156 1,173 1,16 1,143 1,087 1.008

TP (s) 1,531 1,492 1,796 1,754 1,753 1,764 1,716 1,715

Espetro direcional (apenas ondas incidentes)

Hs (cm) - 4,66 1,3 1,08

TP (s) - 1,46 1,47 1,46

Dir(°) - 22 
(+ADV) 134 141

Tabela 3. Ensaio 6. Características da agitação marítima.

 

Figura 10. Espectro bidimensional na zona da cabeça do quebra-mar. Ensaio 6.

3.2 Movimentos do navio
A Figura 12 mostra as séries temporais no Ensaio 6 da 
translação ao longo dos eixos X, Y e Z (avanço, deriva 
e abatimento) do centro de gravidade de “Esso 
Osaka”, enquanto na Figura 13 pode observar-se as 
séries temporais dos movimentos de rolo, cabeceio 
e guinada. Em ambos os casos, trata-se do registo 
direto do OptiTrack ™ no intervalo dos 400 s aos 500 s.
Como se pode ver, os movimentos do navio no plano 
horizontal estão principalmente na direção X (eixo 
longitudinal do navio) e menores na direção Y (eixo 
da transversal), ou seja, o movimento de translação 
é maior do que o movimento oscilante. Na direção Z 
(movimento vertical), o movimento do navio é muito 
pequeno em comparação com os movimentos 
horizontais.
Quanto aos movimentos de rolo, cabeceio e guinada, 
têm amplitudes semelhantes, mas frequências 
diferentes. A Tabela 4 mostra os valores mínimo 
e máximo, bem como as amplitudes totais são 
apresentadas para cada grau de liberdade.
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Figura 11. Espectros direcionais nos conjuntos de sondas. Ensaio 6: a) 3_4_5; b) 6_7_8.
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Figura 12. Séries temporais para os movimentos de translação do modelo “Esso Osaka”. Ensaio 6.

-1
-0.5

0
0.5

1

400 420 440 460 480 500
Time (s)

Roll motion- (degree)

-0.5
-0.25

0
0.25

0.5

400 420 440 460 480 500
Time (s)

Pitch motion- (degree)

-2
-1
0
1
2

400 420 440 460 480 500
Time (s)

Yaw motion- (degree)

Figura 13. Séries temporais para os movimentos de rotação do modelo “Esso Osaka”. Ensaio 6.

Variáveis Avanço-X (cm) Deriva-Y (cm) Abatimento-Z (cm) Rolo (°) Cabeceio (°) Guinada (°)

Min -3.669 -2.752 -0.365 -0.644 -0.317 -0.938

Max 3.217 1.711 0.378 0.821 0.406 1.008

Total 6.885 4.463 0.743 1.465 0.723 1.947

Tabela 4. Amplitude de movimentos no centro de gravidade. Ensaio 6.
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A Figura 14 apresenta uma amostra das séries 
temporais das forças nas defensas e amarras 
no Ensaio 6, entre 400  s e 500  s. As forças de 
amarração são apresentadas em gramas (gf ). A 
Tabela 5 apresenta as forças máximas de amarração 
para o ensaio 6, bem como a força inicial ou pré-
tensão. Note-se que 200 gf de carga no modelo 
corresponde a, aproximadamente, 2000 kN de força 
no protótipo para uma escala de 1:80. Assim, as 
forças medidas para esta onda incidente (Hs = 6m) 
são relativamente altas, o que era esperado para 
um espectro de ondas de alta energia.

4. COMENTÁRIOS FINAIS
Este artigo descreve a configuração do modelo físico 
e os ensaios realizados para medir as características 
da agitação marítima, para diferentes estados do 
mar, os movimentos de um navio amarrado no 
porto de Leixões e as forças atuantes no seu sistema 
de amarração. Os ensaios foram realizados num dos 
tanques de ondas do LNEC, onde a configuração 
do porto de Leixões com a extensão do quebra-
mar norte foi implementada na escala 1:80. O navio 
é um modelo reduzido do navio-petroleiro “Esso 
Osaka” e está amarrado ao Posto A do Terminal de 
Petroleiros deste porto. Vários tipos de medições 
foram efetuados, nomeadamente, a elevação da 
superfície livre, velocidades, movimentos do navio 
e forças em defensas e amarras. Utilizou-se um 
sistema complexo desenvolvido em grande parte 
no LNEC e descrito no artigo.
Estimou-se o espectro bidimensional na zona 
da cabeça do quebra-mar, bem como à proa e a 
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Figura 14. Séries temporais das forças de amarração nas amarras (ML1, ML4, ML5, ML6) e defensas (F7 e F8). Ensaio 6. 

bombordo do navio. Nesses espectros foi possível 
identificar os estados de agitação marítima ondas 
incidentes e refletidos com base nas suas direções.
Os resultados preliminares mostram que o 
equipamento utilizado foi capaz de medir com 
precisão e sem falhas todas as variáveis pretendidas. 
Em particular, o sistema de medição Optitrack 
™ foi considerado bastante eficaz para medir os 
movimentos do navio, quer lineares quer angulares. 
O sistema também garante alta frequência de 
aquisição e boa precisão.
Um sistema de molas lineares não é capaz de simular 
o que realmente acontece durante a amarração 
de navios sob a ação de ondas irregulares, 
principalmente durante as tempestades. O caráter 
não-linear da relação de forças-deflexões ou 
extensões das amarras e defensas obrigou ao 
desenvolvimento de um complexo sistema de 
molas para simular corretamente essas relações.
Os resultados mostram que o sistema desenvolvido 
no LNEC é capaz de simular o comportamento não 
linear das amarras e das defensas. A sincronização 
correta entre os diferentes modos de movimento 
e entre movimentos e forças mostra que os 
resultados são realistas. Uma análise aprofundada 
das repetições dos ensaios permitirá avaliar não 
apenas a repetibilidade, mas também a consistência 
e a precisão das medições.
O valor de pré-tensão nas amarras é um parâmetro 
fundamental que afeta os resultados das forças 
nas amarras e nas defensas. Os efeitos de um 
arranjo diferente das amarras e defensas deverá ser 
estudada de futuro, assim como o efeito de fatores 
de atrito diferentes para as defensas. 
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Tipo de amarração ML1 ML4 ML5 ML6 F7 F8

Pré-tensão inicial (gf ) 34.29 46.72 45.69 41.73 70.37 88.13

Carga máxima (gf ) 122.99 162.05 215.07 183.39 491.14 745.3

Carga mínima (gf ) 0 0 0 0 0 0

Tabela 5. Forças de amarração. Ensaio 6.
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RESUMO: Para caracterizar a agitação marítima no Porto de Leixões após o prolongamento do quebra-mar exterior, 
sob condições de alterações climáticas foi realizado um extenso grupo de ensaios em modelo físico tridimensional 
de agitação, num tanque do LNEC, à escala 1:80, representando-se toda a bacia portuária e o prolongamento do 
quebra-mar exterior do Porto de Leixões. Foram realizados ensaios com diferentes condições de agitação incidente 
para o rumo W e com dois níveis de maré, que correspondem ao nível médio e a preia-mar com uma sobrelevação 
representativa dos efeitos das alterações climáticas e da sua influência na agitação marítima. Foi medida a agitação 
em 30 pontos localizados na entrada do porto e no interior da bacia portuária e analisou-se o abrigo da bacia 
portuária com a ampliação do quebra-mar norte e as diferenças entre o abrigo para os dois níveis de maré ensaiados. 
As principais conclusões dos ensaios realizados foram que os maiores valores de alturas de onda ocorreram na zona 
exterior e de entrada do porto, diminuindo para o seu interior. Ao longo do canal de navegação, as alturas de onda 
vão diminuindo e no interior do porto obtiveram-se valores da altura de onda pequenos. A subida do nível do mar, 
para as condições ensaiadas, não afeta significativamente a agitação no interior da bacia portuária. No entanto, no 
exterior e zona de entrada do porto contribui para alterações da agitação que diferem consoante o período de pico e 
a altura de onda significativa incidente.

Palavras-chave: Agitação, Porto de Leixões, alteração climática.

ABSTRACT: In order to characterize the sea wave characteristics in the Port of Leixões after the extension of the outer break-
water under conditions of climatic changes, an extensive group of tests was carried out in a three-dimensional physical 
model of agitation in a 1:80 scale. The tests were made at a LNEC’s tank, reproducing the entire port basin and the extension 
of the outer breakwater of the Port of Leixões. Tests were carried out with different incident wave conditions coming from 
W and with two tide levels, corresponding to the average tide level and to the high tide level with elevation, as a climatic 
changes effect and its influence on the wave parameters. The wave characteristics were measured in 30 points located 
from the entrance of the port to the interior of the port basin. The shelter of the port basin with the expansion of the north 
breakwater was analyzed as well as the differences between the results for the two tide levels tested. The main conclusions 
of the tests were that the highest values of wave heights occurred in the outer zone and at the entrance of the port, decreas-
ing towards the interior. Along the navigation channel, the wave heights are decreasing and inside the port small values of 
the wave height were obtained. Rising sea levels for the conditions tested do not significantly affect waves inside the port 
basin. However, outside the port and at port entry zone, such increase on the sea level contributes to differences on wave 
characteristics that depend on the peak period and the significant incident wave height.

Keywords: Wave agitation, Leixões Harbour, Climate change.
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1. INTRODUÇÃO
O Porto de Leixões, localizado na costa norte de 
Portugal, é um dos maiores do país, recebendo 
diariamente um grande número de navios de 
grandes dimensões. O crescimento económico que 
se perspetiva a nível mundial leva a antecipar que o 
número de navios e a sua dimensão continuarão a 
aumentar nos próximos anos. 
Nesse sentido, a APDL – Administração dos Portos 
do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. (APDL) 
pretende prolongar o seu quebra-mar principal 
(exterior) bem como promover o aprofundamento 
e alargamento do canal de acesso da bacia de 
rotação do porto de modo a criar as condições 
de abrigo e segurança necessárias para permitir a 
receção no porto de Leixões de navios com 300 m 
de comprimento, 40 m de boca e 13,5 m de calado. 
Para estudar a agitação marítima no interior do 
porto recorreu-se, entre outros, à modelação física. 
Para tal, foi efetuado um modelo físico da zona 
envolvente do porto de Leixões bem como do seu 
molhe principal num dos tanques do Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Neves 
et al. (2017). Considerou-se uma configuração para 
o prolongamento do quebra-mar exterior do Porto 
de Leixões com 300 m de comprimento e com 
um ângulo de abertura de 20º relativamente ao 
alinhamento do quebra-mar existente. A restante 
configuração portuária foi proposta pela APDL 
(2016). 
A exploração do modelo reduzido foi realizada de 
acordo com a lei de semelhança de Froude, tendo 
sido utilizada a escala geométrica de 1:80. Testaram-
se várias alturas de onda significativa (Hs=2, 3 a 4 
m), períodos de pico da onda incidente (Tp=10 s, 
14 s e 16 s) e duas direções de onda (W e SW), para 
o nível de maré correspondente ao nível médio e 
procedeu-se à medição da elevação da superfície 
livre, com recurso a sondas resistivas, em diferentes 
pontos da bacia. Com base nos resultados dos 
índices de agitação obtidos nos ensaios, foi possível 
concluir que, para as condições ensaiadas e em 
geral, o abrigo concedido pelo prolongamento do 
quebra-mar exterior no canal de navegação e na 
bacia portuária é maior para a agitação proveniente 
de W do que para a agitação de SW e para os 
períodos de pico de 14 s e 16 s (que apresentam 
resultados semelhantes), do que para Tp=10 s. Tal 
como seria de esperar, verifica-se uma tendência 
de diminuição dos valores dos índices de agitação 
à medida que a agitação se propaga para o interior 
da bacia portuária.
Naqueles ensaios o número de pontos considerado 
foi de 8, o que não permitia uma caraterização 

espacial detalhada da agitação no interior do porto, 
embora da informação considerada relevante e 
suficiente para os objetivos propostos. Além disso, 
não foi testado um nível de maré (o nível médio) que 
tivesse em conta cenários de alterações climáticas 
correspondentes a uma possível subida do nível do 
mar.
Assim, para completar o trabalho realizado, 
procurou-se avaliar o impacto do futuro 
prolongamento do quebra-mar exterior do Porto 
de Leixões nas condições de abrigo do porto, 
considerando dois cenários de nível do mar: o 
cenário atual de nível médio do mar e o cenário de 
sobrelevação do nível de preia-mar, resultante de 
possíveis alterações climáticas, procurando uma 
melhor caraterização da agitação no interior do 
porto através da medição da agitação num maior 
número de pontos.
Para o efeito, foram realizados ensaios de agitação 
em modelo físico tridimensional considerando 
agitação incidente com diferentes alturas de onda 
significativas (4) e períodos de pico (3) e dois 
níveis de maré: o nível médio e o nível de preia-
mar com sobrelevação, Silva (2018). A direção de 
agitação considerada foi a de oeste (W). Efetuaram-
se medições da agitação marítima em 30 pontos 
localizados no porto, nomeadamente na bacia 
portuária, no canal de acesso ao porto, no terminal 
de cruzeiros, no terminal petrolífero e ainda nas 
imediações do quebra-mar exterior.
Com os resultados obtidos nos ensaios, foi possível 
avaliar:

• a proteção concedida pelo prolongamento do 
molhe no interior do porto, para cada condição 
de agitação incidente testada;

• o impacto da subida do nível do mar 
correspondente a um possível cenário de 
alterações climáticas nas condições do abrigo 
do porto.

Nesta comunicação descrevem-se os ensaios 
de agitação realizados no modelo bem como os 
resultados obtidos. 

2. O PORTO DE LEIXÕES
O porto de Leixões (Figura 1), fica situada a 
cerca de 4 km a norte da foz do Rio Douro e 
nas proximidades da cidade do Porto, sendo 
enquadrado pelas povoações de Leça da Palmeira 
a norte, e Matosinhos a sul. O porto de Leixões é 
a maior infraestrutura portuária da Região Norte 
de Portugal e uma das mais importantes do país, 
dispondo de boas acessibilidades marítimas, 
rodoviárias e ferroviárias, bem como de modernos 
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iequipamentos e avançados sistemas informáticos 
de gestão de navios. 
Ao benefi ciar de uma localização estratégica, o porto 
de Leixões tem uma posição privilegiada no contexto 
do sistema portuário europeu. Opera 365 dias por 
ano, usufruindo de uma barra permanentemente 
aberta ao tráfego portuário. A carga movimentada 
pelo porto, de cerca de 18 milhões de toneladas de 
mercadorias por ano, representa 25% do comércio 
internacional português. Pelo porto passam cerca 
de três mil navios por ano e todo o tipo de cargas, 
das quais se destacam: têxteis, granitos, vinhos, 
madeira, automóveis, cereais, contentores, sucata, 
ferro e aço, álcool, aguardente, açúcares, óleos, 
melaços, produtos petrolíferos e ainda passageiros 
de navios de cruzeiro.
O porto é constituído por 2 molhes que protegem 
3 terminais petrolíferos, 1 terminal de cruzeiros, 
1 porto de pesca e 1 marina (Figura 1). De modo a 
aumentar as condições de abrigo que permitam a 

entrada de navios porta-contentores até 300 m de 
comprimento, 40,2 m de boca e 14,0 m de calado, 
foi sentida pela APDL a necessidade de prolongar 
o quebra-mar exterior do Porto de Leixões e, 
consequentemente, a necessidade de realização de 
ensaios em modelo físico para a caracterização da 
agitação no acesso ao porto e na sua bacia portuária.

3. ENSAIOS EM MODELO FÍSICO

3.1 Batimetria e elementos reproduzidos
O modelo físico reduzido de agitação foi construído 
nas instalações experimentais do Departamento de 
Hidráulica e Ambiente (DHA) do LNEC, num tanque 
de ondas do Pavilhão de Hidráulica Marítima, Figura 
2, com as dimensões de 44,0 x 23,0 m2, equipado 
com 4 geradores móveis de ondas irregulares com 
6,0 m de comprimento cada, para profundidades 
de água até 75 cm.

Figura 2. Vista do modelo físico de agitação do Porto de Leixões com prolongamento do molhe norte.

Figura 1. Vista aérea do porto de Leixões.
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Na construção do modelo reduzido, Figura 2, 
foi utilizada a escala geométrica de 1:80 e foram 
reproduzidos os seguintes elementos:

• Totalidade da bacia portuária até à Foz do Rio 
Leça;

• Totalidade dos terraplenos portuários da bacia 
portuária representada;

• Obras de proteção da agitação marítima atuais 
e o prolongamento do quebra-mar exterior 
em 300 m com um ângulo de 20º face ao seu 
alinhamento atual;

• Fundo fi xo até à cota -20 m (ZHL).

A reprodução dos fundos foi feita de acordo com 
a batimetria e informações fornecidas pela APDL 
(APDL, 2016), Figura 2. Foi considerado um canal de 
acesso à cota -16,85 m (ZHL) e a bacia de rotação à 
cota -15,5 m (ZHL). 

3.2 Condições de agitação ensaiadas e equipamento 
utilizado
Nos ensaios em análise foi reproduzida uma direção 
de agitação incidente, sobre a batimétrica 20.0  m 
(ZHL), correspondente a 270º (W), à qual se associou 
a reprodução de 3 valores de período de pico do 
espectro, Tp, de 10 s, 14 s e 16 s. Associados a cada um 
dos três períodos de pico de espectro considerados 
e a cada direção, foram efetuados ensaios com 
três valores de altura de onda signifi cativa, Hs, 
próximos de 2 m, 3 m, 4 m e 6 m à saída do gerador 
de ondas irregulares, ou seja, sobre a batimétrica 

-20,0 m (ZHL). Cada um dos valores de Hs atuou no 
modelo durante um período correspondente a 3 
horas no protótipo (aproximadamente 20 minutos 
no modelo físico). Os ensaios foram realizados 
para dois níveis de maré, correspondentes ao nível 
médio, +2,0 m (ZHL) e ao nível correspondente a 
preia mar com sobreelevação, 4,75 m (ZHL).
No Quadro 1 apresenta-se um resumo das condições 
de ensaio realizadas.

Quadro 1. Condições de ensaio realizadas nos 
ensaios de agitação.

NM = 2,0 m (ZHL) PM = 4,75 m (ZHL)

Hs (m)
    T(s) 10 14 16 Hs (m)

    T(s) 10 14 16

2 x x x 2 x x x

3 x x x 3 x x x

4 x x x 4 x x x

6 x x x 6 x x x

Para a verifi cação da tranquilidade portuária da bacia 
protegida pelo quebra-mar exterior prolongado em 
300 m com o alinhamento de 20º face ao quebra-
mar atual, procedeu-se à medição das características 
da agitação marítima, com sondas de condutância, 
para cada uma das condições de agitação marítima 
incidente atrás referidas.
A medição foi feita em dois pontos à saída do 
gerador, na batimétrica de -20.0 m (ZHL) e em 5 
grupos de pontos (Figura 3), cada um dos quais com 
6 pontos cada, perfazendo um total de 32 pontos.

Figura 3. Grupos de pontos de medição da agitação no modelo físico de agitação do 
Porto de Leixões.
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ensaios são:
• Verificação do nível de água correspondente ao 

nível de maré pretendido;
• Ligar (desligar) o gerador de ondas;
• Calibração de sondas;
• Realização do ensaio;
• Tratamento da agitação.

Todos os ensaios foram repetidos, perfazendo um 
total de ensaios realizados de 250.

4. RESULTADOS DOS ENSAIOS DE AGITAÇÃO EM 
MODELO FÍSICO

4.1 Alturas de onda significativas
Os resultados dos ensaios realizados foram analisados 
em termos de alturas de onda significativas, Hs, 
medidas nos pontos distribuídos na bacia portuária 
e imediações do talude exterior do quebra-mar. 
Na Figura 4 e na Figura 5 apresenta-se a variação 
da altura de onda significativa ao longo dos pontos 
correspondentes aos cinco grupos de sondas para 
as condições de agitação incidente ensaiadas e para 
o nível de maré de +2,0 m (ZHL) e +4,75 m (ZHL), 
respetivamente.
De acordo com os resultados das alturas de onda 
significativas obtidos e apresentados na Figura 4 e 
na Figura 5, constata-se que:

• Em geral, a proteção concedida pelo quebra-
mar exterior no canal de navegação e na bacia 
portuária é muito semelhante para todos os Tp 
ensaiados;

• Verifica-se uma tendência de diminuição dos 
valores das alturas de onda à medida que a 
agitação se propaga para o interior do porto; 

• Em geral, verifica-se que o grupo onde se 
mediram as maiores alturas de onda significativas 
é o Grupo 1 (em redor da cabeça do quebra-
mar exterior, em frente ao batedor), seguido do 
Grupo 2 (ao longo do canal de acesso do porto). 
Os grupos 4 (que percorre o Terminal Petrolífero, 
posto B e C* até a Marina), 5 (situado na Bacia 
portuária) e, finalmente, o 3 (no terminal de 
cruzeiros) apresentam valores significativamente 
inferiores aos restantes grupos;

• A bacia portuária goza de uma boa tranquilidade, 
na medida em que a agitação marítima aí medida 
é bastante inferior à altura de onda incidente.

É de salientar que a sonda 6 do grupo 1 (G1, 6) 
apresenta menores alturas de onda significativas 
que as demais sondas deste grupo, como se ilustra 
na Figura 6 para Hs=6 m, Tp=10 s e nível médio de 
maré, provavelmente devido à influência da abertura 

da guia adjacente ao gerador, a qual eventualmente 
provocou alguma perda de energia nessa zona. Esta 
guia apresenta uma abertura muito acentuada e 
muito próxima do batedor, logo a onda gerada perde 
muito rapidamente a energia inicial, uma vez que 
esta se dissipa por uma maior área. Assim, registam-
se ondas com Hs inferior ao esperado e que podem 
estar afetadas por estes efeitos de modelo. 

4.2 Índices de agitação
Nesta secção são apresentados os resultados 
dos ensaios realizados em termos dos índices de 
agitação, isto é, da relação entre as alturas de onda 
significativas num ponto de interesse no porto de 
Leixões e a altura de onda significativa incidente.
A Figura 7 e a Figura 8 apresentam os valores dos 
índices de agitação obtidos ao longo dos pontos 
correspondentes aos cinco grupos de sondas para os 
três períodos de pico ensaiados e para o nível de maré 
de +2,0 m (ZHL) e + 4,75 m (ZHL), respetivamente. 
Na Figura 8 apresentam-se as diferenças entre os 
valores dos índices obtidos com cada um dos dois 
níveis de maré ensaiados nos grupos de pontos 1 a 
3, que são os grupos para os quais se obtiveram os 
maiores índices de agitação.
De acordo com os resultados dos índices de agitação 
obtidos e apresentados nas figuras anteriores:
• Verificou-se que, para qualquer condição de 

agitação incidente ensaiada: 
• Os maiores valores dos índices de agitação 

ocorrem na zona exterior e de entrada do 
porto (Grupos 1 e 2) e diminuem para o 
interior do porto (Grupos 3 a 5);

• Ao longo do canal de navegação (Grupo 
2), em geral, os índices de agitação vão 
diminuindo à medida que se afastam da 
entrada do porto;

• No interior do porto (Grupos 3 a 5), os valores 
do índice de agitação são da mesma ordem 
de grandeza e de baixo valor e, em geral, 
não variam com a altura de onda incidente.

• Verificou-se que a subida do nível do mar de 
2.75 m, Figura 8 e Figura 9: 

• Não afeta significativamente os índices 
de agitação no interior da bacia portuária 
(grupos 3 a 5);

• Contribui para alterações dos índices de 
agitação no exterior e na zona de entrada 
do porto (grupos 1 e 2). No entanto, não foi 
possível encontrar uma correlação entre a 
variação do nível do mar e o dos índices 
de agitação, pois o comportamento difere 
consoante o período de pico e a altura de 
onda significativa incidente.
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Figura 4. Alturas de onda significativas ao longo dos pontos de medição para NM=2.0 m (ZH) e para Tp=10 s, 14 s e 16 s.
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Figura 5. Alturas de onda significativas ao longo dos pontos para NM=4,75 m (ZHL) e Tp=10 s, 14 s e 16 s.
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Figura 7. Índices de agitação ao longo dos pontos para NM=2.0 m (ZH) e T=10 s, 14 s e 16 s.

Figura 6. Alturas de onda significativas nos pontos de medição, para uma onda inci-
dente com Hs=6 m, Tp=10 s e nível de maré NM=2,0 m (ZHL).
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Figura 7. (continuação) Índices de agitação ao longo dos pontos para NM=2.0 m (ZH) e T=10 s, 14 s e 16 s.

Figura 8. Índices de agitação ao longo dos pontos para NM=4.75 m (ZHL) e T=10 s, 14 s e 16 s.
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Figura 8. (continuação) Índices de agitação ao longo dos pontos para NM=4.75 m (ZHL) e T=10 s, 14 s e 16 s.

Figura 9. Diferenças nos índices de agitação verificadas nos grupos 1 a 3 com os níveis de maré de +2,0 m (ZHL) e 
+4,75 m (ZHL) e com Tp=10 s, 14 s e 16 s.
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Figura 9. (continuação) Diferenças nos índices de agitação verificadas nos grupos 1 a 3 com os níveis de maré de 
+2,0 m (ZHL) e +4,75 m (ZHL) e com Tp=10 s, 14 s e 16 s.

CONCLUSÕES
A caracterização da agitação marítima no porto 
de Leixões após o prolongamento do quebra-mar 
exterior, sob condições de alterações climáticas foi 
feita recorrendo à modelação física. Foi realizado para 
tal um extenso grupo de ensaios em modelo físico 
tridimensional de agitação, num tanque do LNEC à 
escala 1:80, representando-se a bacia portuária até 
à foz do Rio Leça e o prolongamento do quebra-
mar exterior do Porto de Leixões. Foram realizados 
ensaios com diferentes condições de agitação 
incidente para o rumo W e com dois níveis de maré, 
que correspondem ao nível médio e a preia-mar 
com sobrelevação. Com os resultados obtidos nos 
ensaios, analisou-se o abrigo da bacia portuária com 
a ampliação do quebra-mar norte e as diferenças 
entre o abrigo para os dois níveis de maré ensaiados.
As principais conclusões dos ensaios foram que, 
para as condições ensaiadas:

• Para qualquer condição de agitação incidente:
• Os maiores valores de alturas de onda ou 

índices de agitação acontecem na zona 
exterior e de entrada do porto e diminuem 
para o seu interior;

• Ao longo do canal de navegação, esses 
valores vão, em geral, diminuindo;

• No interior do porto, os valores são da 
mesma ordem de grandeza e de baixo 
valor. Em geral, não variam com a altura 
de onda incidente.

• Em geral, a proteção concedida pelo quebra-
mar exterior no canal de navegação e na 
bacia portuária é menor para Tp=10 s e muito 
semelhante para Tp=14 s e 16 s;

• A subida do nível do mar: 
• Não afeta significativamente os resultados 

(altura de onda ou índices de agitação) no 
interior da bacia portuária;
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• Contribui efetivamente para alterações 
dos resultados no exterior e zona de 
entrada do porto. Não foi, no entanto, 
possível obter uma correlação entre o nível 
do mar e a agitação na zona abrigada pelo 
quebra-mar, pois o comportamento difere 
consoante o período de pico e a altura de 
onda significativa incidente.
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Sistema de Vigilância a Alerta de 
Recursos Hídricos (SVARH Mobile)

A Agência Portuguesa do Ambiente apresentou, 
no dia 29 de Janeiro de 2020, a nova aplicação 
do  Sistema de Vigilância a Alerta de Recursos 
Hídricos (SVARH),que é um subsistema do SNIRH, 
que permite efectuar a gestão de situações de risco 
( cheias, poluição da agua)
O  SVARH Mobile  é uma aplicação da APA que 
tem como principal função acompanhar e apoiar 
em permanência a ação da Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) durante 
os eventos de cheias, e que permite o acesso/
disponibilização de dados em tempo real através 
de dispositivos móveis, possibilitando a tomada 
de decisão em situações de crise. Tem ainda como 
destinatários os agentes de protecção civil distritais 
e municipais, as autoridades espanholas ligadas à 
gestão das cheias em rios transfronteiriços e ainda 
as autoridades gestoras de barragens e técnicos da 
Agência Portuguesa de Ambiente
Atualmente a rede de monitorização 
hidrometeorológica daquela Agência é composta 
por 818 estações, que medem vários parâmetros 
que permitem quantificar o ramo terrestre do 
ciclo hidrológico: 257 estações hidrométricas, (que 
medem níveis hidrométricos, cotas ou caudais) 
e 561 estações meteorológicas, que registam 
precipitações, velocidades e direções do vento, 
evaporações, radiações e humidade.
Trata-se assim de uma ferramenta de grande valia 
para a gestão de situações de risco dos recursos 
hídricos

Fonte: www.apambiente.pt

Fundo “BlueInvest “- Fundo de 
Investimento Economia Azul  

A Comissão Europeia associou-se ao Fundo Europeu 
de Investimento, que faz parte do grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), para lançar o Fundo 
BlueInvest, um fundo de investimento de capital 

próprio de 75 milhões de euros para a economia 
azul.
Gerido pelo Fundo Europeu de Investimento, o 
Fundo BlueInvest financiará fundos de investimento 
subjacentes que visem e apoiem estrategicamente 
a  economia azul inovadora. Este setor pode 
desempenhar um papel importante na transição 
para uma economia neutra em termos de carbono 
até 2050, uma ambição anunciada no  Pacto 
Ecológico Europeu. O novo programa é apoiado pelo 
Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, 
o pilar financeiro do Plano de Investimento para a 
Europa.
A economia azul diz respeito a atividades 
económicas relacionadas com os oceanos, os mares 
e as zonas costeiras e abrange as empresas que 
produzem bens ou serviços que contribuem para 
a economia marítima, quer operem no mar, quer 
em terra. Na economia azul enquadram-se muitas 
empresas e iniciativas promissoras em fase de 
arranque, muitas vezes provenientes de programas 
de I  &  D financiados pela União Europeia. Estas 
empresas desenvolvem soluções para as energias 
renováveis, a sustentabilidade dos produtos do 
mar, a biotecnologia azul, os sistemas informáticos 
marítimos e muito mais.
O novo fundo do programa é complementado 
pela  plataforma BlueInvest  da Comissão Europeia, 
que estimula a propensão a investir das empresas 
em fase de arranque, das PME e das empresas em 
expansão e facilita o acesso dessas empresas ao 
financiamento.
Através do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos 
e das Pescas, a Comissão financia igualmente um 
regime de subvenções de 40  milhões de euros 
adicionais, destinado a ajudar as PME da economia 
azul a desenvolver e a comercializar novos produtos, 
tecnologias e serviços inovadores e sustentáveis.

Fonte: agencia@adcoesao.pt; www.industriaambiente.pt

“O Ambiente na Europa 2020 
Estado e Perspetivas “ SOER2020 

A Agência Europeia de Ambiente ( AEA), publicou 
o sexto relatório europeu de estado do ambiente, 

http://www.apambiente.pt 
https://blueinvest2020.converve.io/
https://blueinvest2020.converve.io/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
mailto:agencia@adcoesao.pt
http://www.industriaambiente.pt 
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identificando os ”gaps” entre o actual estado do 
ambiente na europa e as respectivas políticas da 
EU. Trata-se de um relatório elaborado de cinco em 
cinco anos e no relatório síntese afirma-se:
“A Europa fez mais progressos no que respeita à 
eficiência na utilização dos recursos e à economia 
circular. O consumo de materiais diminuiu e a 
eficiência na utilização dos recursos melhorou com 
o aumento do produto interno bruto. As emissões de 
gases com efeito de estufa diminuíram 22  %  entre 
1990 e 2017, tanto devido a medidas de política como 
a fatores económicos. A quota de fontes de energia 
renováveis no consumo final de energia aumentou 
de forma regular para 17,5  % em 2017. A eficiência 
energética melhorou e o consumo final de energia 
diminuiu para cerca do nível registado em 1990. As 
emissões de poluentes para o ar e para a água foram 
reduzidas, enquanto a captação total de água da 
UE diminuiu 19 % entre 1990 e 2015. No entanto, as 
tendências mais recentes são menos positivas. Por 
exemplo, a procura final de energia aumentou desde 
2014 e, se essa tendência se mantiver, o objetivo da 
UE para 2020 em termos de eficiência energética 
poderá não ser cumprido. As emissões nocivas dos 
transportes e da agricultura também aumentaram, 
e a produção e o  consumo de produtos químicos 
perigosos mantiveram-se estáveis. As perspetivas 
para 2030 sugerem que a atual taxa de progresso não 
será suficiente para cumprir os objetivos climáticos 
e energéticos de 2030 e 2050. Além disso, a  resposta 
às pressões ambientais dos setores económicos 
através da integração ambiental não tem sido bem-
sucedida, como ilustram os impactes continuados da 
agricultura na biodiversidade e na poluição do ar, da 
água e do solo. A Europa alcançou algum sucesso na 
proteção dos europeus contra os riscos ambientais 
para a saúde e bem-estar. Por exemplo, as águas 
balneares e para consumo têm, de um modo geral, 
uma qualidade elevada em toda a Europa. Mas, 
mais uma vez, existem problemas persistentes em 
algumas áreas e as perspetivas são preocupantes. 
Por exemplo, alguns produtos químicos persistentes e 
móveis resistem mesmo ao tratamento avançado da 
água para consumo. Igualmente, embora as emissões 
de poluentes atmosféricos tenham diminuído, quase 
20 % da população urbana da UE vive em zonas com 
concentrações de poluentes atmosféricos superiores 
a pelo menos um dos padrões de qualidade do ar da 
UE. A exposição a partículas finas é  responsável por 
cerca de 400  000 mortes prematuras todos  os anos 
na Europa e os países da Europa Central e  Oriental 
são desproporcionalmente afetados. A saúde e bem-
estar humanos continuam a ser afetados pelo ruído, 
por substâncias químicas perigosas e pelas alterações 
climáticas. A aceleração das alterações climáticas 

comportará provavelmente riscos acrescidos, em 
especial para os grupos vulneráveis. Os impactes 
podem surgir na forma de ondas de calor, incêndios 
florestais, inundações e de alterações nos padrões de 
prevalência das doenças infecciosas.”
O SOER2020 conclui que embora haja progressos, a 
Europa ainda enfrenta   grandes desafios no sentido 
de alcançar as metas da sustentabilidade,

FONTE: www.apambiente.pt; eea.europa.eu

Próxima revisão dos Planos de Gestão 
de Região Hidrográfica: QSiGA em 
Consulta Pública

Está em consulta pública, até 22 de junho, a síntese 
das questões significativas relativas à gestão da água-
QSiGA identificadas em cada região hidrográfica. 
A identificação das QSiGA é uma peça fundamental 
do processo de revisão dos Planos de Gestão de 
Região Hidrográfica (PGRH), uma vez que, sendo 
anterior à elaboração destes planos, permite 
identificar as principais razões que ainda contribuem 
para que não sejam atingidos os objetivos 
ambientais definidos para as massas de água. 
As QSiGA identificadas estão relacionadas com as 
pressões decorrentes de ações antrópicas sobre 
as massas de água, com os impactes resultantes 
dessas ações e com os aspetos de ordem normativa, 
organizacional, económica, ou outros, que dificultem 
o cumprimento dos objetivos da Diretiva-Quadro da 
Água e da Lei da Água (DQA/LA).
Foram consideradas 8 áreas temáticas:

• Governança;
• Qualidade da água;
• Quantidade de água;
• Biodiversidade;
• Gestão de Riscos;
• Quadro económico e financeiro;
• Comunicação e sensibilização.

Para cada uma das áreas foram definidas várias 
questões e uma metodologia que permitiu associar 
a cada Região Hidrográfica, e dentro de cada área 
temática, as questões que devem merecer especial 
destaque ao nível do programa de medidas a 
definir no PGRH para o 3º ciclo de planeamento. 
Para cada questão significativa identificada 
foi elaborada uma ficha de caraterização. 
Em termos de participação pública a identificação 
das questões significativas, em cada região 
hidrográfica, pode ter por base as três questões 
seguintes:

http://www.apambiente.pt
http://eea.europa.eu
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1. Até que ponto o problema afeta negativamente 
o cumprimento dos objetivos da DQA/LA, 
ou seja, é mais difícil produzir uma água para 
abastecimento, garantir uma boa qualidade das 
águas balneares ou uma população piscícola 
com níveis populacionais saudáveis?

2. Até que ponto as evidências de que a questão é 
significativa são facilmente percetíveis mesmo 
sem recurso a monitorização ou outra avaliação 
técnica mais específica?

3. Até que ponto as medidas que estão a ser 
implementadas permitem assegurar que 
determinada questão deixe de ser significativa?

A grande questão que se coloca ao nível da gestão da 
água no século XXI é a necessidade de se proceder à 
compatibilização de todos os usos, em quantidade 
e qualidade, no espaço e no tempo, assegurando 
em simultâneo a manutenção dos ecossistemas, 
com um recurso que embora renovável é cada vez 
mais limitado.
Aceda às consultas públicas no Portal Participa.

Fonte: www.apambiente.pt

https://participa.pt/
http://www.apambiente.pt
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Direito humano à água: evolução no direito 
internacional, características e a garantia do 

mínimo essencial

Human right to water: evolution in international law, 
characteristics and the right to basic conditions of life

Maria Rita Manzarra de Moura Garcia 1

1 Juíza Titular da Vara do Trabalho de Macau/RN, especialista em direito e processo do trabalho pela Universidade Candido Mendes e mestranda em Ciências 
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RESUMO: O presente estudo versa sobre o tratamento jurídico internacional conferido ao direito à água e a evolução 
de sua concepção político-jurídica, inicialmente compreendida sob um viés economicista até sua aceitação recente 
como direito humano. As características e contornos do direito humano à água, a crise enfrentada com relação à 
escassez deste bem fundamental e a questão relativa à cobrança pelos recursos hídricos em contraposição à garantia 
de acesso universal e não discriminatório, são também objeto de análise. A necessidade de que os Estados adotem 
postura mais ativa de concretização do direito humano à água é ao final conclamada, reconhecendo-se que a mera 
declaração formal como direito humano é insuficiente para conferir efetiva proteção à água e incapaz de assegurá-la 
às gerações futuras.

Palavras-chave: Direito à água. Direitos Humanos. Normas internacionais. Soluções para a escassez. Cobrança pelo 
uso. Garantia do mínimo essencial.

ABSTRACT: The present study deals with the international legal treatment given to the right to water and the evolution of its 
political-legal conception, initially understood under an economicist bias until its recent acceptance as a human right. The 
characteristics and contours of the human right to water, the crisis faced in relation to the scarcity of this fundamental good 
and the issue of charging for water resources as opposed to guaranteeing universal and non-discriminatory access, are also 
the object of analysis. The need for States to adopt a more active stance to realize the human right to water is finally called 
for, recognizing that the mere formal declaration as a human right is insufficient to provide effective protection to water 
and unable to ensure it for future generations.

Keywords: Right to water. Human rights. International standards. Solutions for shortage. Charge for use. The right to basic 
conditions of life.
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INTRODUÇÃO 
O direito à água, durante muitos anos, foi 
compreendido como um direito decorrente de 
outros expressamente consagrados no plano 
internacional como o direito à vida, à saúde e à 
dignidade humana.
A autonomização da água como direito humano 
é fenômeno relativamente recente e tornou-
se necessário em razão, principalmente, do 
reconhecimento da essencialidade deste bem e na 
realização e promoção de outros direitos.
Além de indispensável à vida, a água também o é 
para a economia e justamente por se tratar de um 
bem finito e não substituível, emerge a preocupação 
com a sua disponibilidade. Apesar da superfície da 
Terra abundar em água, é ínfimo o percentual de 
água doce, o que desperta a preocupação mundial 
acerca do problema, especialmente em face do 
crescente aumento populacional, das alterações 
climáticas e do acentuado desenvolvimento 
industrial.
A água se coloca, assim, no centro de disputas 
no plano interno e externo e a discussão 
ganha contornos globais, mormente porque o 
desenvolvimento econômico mostra-se, cada vez 
mais, diretamente ligado à existência de água e 
direitos humanos.  
Neste contexto, o presente trabalho pretende 
abordar a evolução do direito à água no âmbito 
internacional, analisando o tratamento conferido 
a este bem pelos diplomas mais importantes até 
o momento atual, mostrando a superação da 
concepção economicista pela declaração como 
direito humano fundamental.
O estudo também se dedica à análise do conteúdo e 
contornos do direito à água, esclarecendo o que de 
fato deve ser assegurado ao cidadão, quando a ele se 
garante o direito humano à água. Questionamentos 
acerca da efetividade da declaração como direito 
humano e a compatibilidade do acesso universal 
e não discriminatório à água com a política de 
pagamento pelo uso também são objeto de 
investigação neste trabalho.

1. TRATAMENTO JURÍDICO INTERNACIONAL 
CONFERIDO À ÁGUA
A conscientização da essencialidade e do uso 
racional da água é relativamente recente, 
despontando na segunda metade do século XX, 
quando a preservação do meio ambiente deixa 
de ser vista como mera consequência da proteção 
à propriedade e passa a ser compreendida como 
questão de sobrevivência dos homens na Terra. 

Também é recente a inserção do tema ambiental 
nas relações internacionais, sendo importante 
mencionar três importantes conferências 
internacionais que evidenciaram e difundiram 
a preocupação mundial com o meio ambiente: 
Conferência de Estocolmo, das Nações Unidas em 
1972; Conferência do Rio de Janeiro, em 1992 e a 
de Johanesburgo, em 2002. São eventos de suma 
importância, nos quais se produziram documentos 
relevantes que representaram significativo passo 
para a conscientização, proteção ambiental e 
promoção de um desenvolvimento sustentável. 
Na Conferência Mundial da Água, realizada 
na Argentina em 1977, as nações também se 
debruçaram sobre a problemática da água, o que 
culminou com a aprovação do Plano de Ação de 
Mar Del Plata, que adotou a premissa de que todos 
devem ter acesso à água potável em quantidade 
e qualidade que atendam as necessidades básicas 
e declarou-se a década de 80 como a Década 
Internacional do Fornecimento de Água Potável e 
do Saneamento.1

O Plano aprovado foi um importante avanço, 
especialmente na época em que produzido, 
chamando a atenção mundial para o problema da 
finitude deste recurso natural. O texto aprovado, 
contudo, refere-se apenas ao direito à água e não 
ao direito humano à água, reconhecimento que 
somente viria a ocorrer anos mais tarde. Apesar de 
assim não contemplá-lo, é inegável que o Plano 
contribuiu para a positivação da água como direito 
humano.
É importante registrar que não há qualquer 
reconhecimento expresso como direito humano 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
de 1948, nem no Pacto de Direitos Humanos, de 
1966. A despeito disso, é possível inferir a existência 
de um direito à água de outros direitos que são 
reconhecidos nestes documentos, como o direito 
à vida e à saúde, na medida em que a água é pré-
requisito para a realização destes direitos. 
Em 2002, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais do Conselho Econômico e Social, da 
ONU, emitiu a denominada Observação Geral (ou 
Comentário Geral) nº 15, com o fim de interpretar 
artigos do Pacto de Direitos Humanos, dispondo 
que “O direito humano à água atribui a todos 
água suficiente, segura, aceitável, fisicamente 
acessível e a um custo razoável para usos pessoais 

1 - GOUVEIA, Renata Laranjeiras; PEDROSA, Ivo 
Vasconcelos - Gestão das Políticas Governamentais 
Para os Recursos Hídricos, Recife, Pernambuco, Brasil. In 
Desenvolvimento em Questão.[Em linha].p. 109.
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e domésticos”2.
O Comentário Geral dá prioridade ao direito à água 
para usos pessoais e domésticos e, apesar de não 
proibir a privatização, afirma que a água deve ser 
tratada como bem social e não econômico. Dentre 
as diretrizes fixadas, impõe a obrigação dos Estados 
de respeitar, proteger e implementar o direito 
humano à água e estabelece a necessidade de 
cooperação entre os Estados e atores não estatais 
na sua preservação e promoção.
Os avanços contidos na Observação Geral são 
inegáveis, contudo, este ato interpretativo não 
é obrigatório para os Estados que ratificaram 
o Pacto de Direitos Humanos, tratando-se de 
recomendações não vinculantes, que indicam a 
expectativa do Comitê de que sejam implementados 
pelos signatários.
Apesar do crescente movimento internacional, 
somente em 28 de julho de 2010 a Assembleia Geral 
da ONU, através da Resolução 64/292, reconheceu 
“o direito à água potável e limpa e o direito ao 
saneamento como direito humano que é essencial 
para o pleno gozo da vida e de todos os direitos 
humanos”3, exortando os Estados e organizações 
internacionais a fornecer recursos financeiros, 
capacitação e transferência de tecnologia, com o 
fim de intensificar esforços para fornecer a todos 
água potável limpa, segura, acessível e a preço 
razoável.
Aspecto preocupante desta Resolução é que sua 
aprovação contou com o voto favorável de 122 
Estados, mas teve a abstenção de 41. Dentre estes 
41 Estados, estão países desenvolvidos e grandes 
potências, como Estados Unidos, Japão, Canadá, 
Reino Unido, Suécia, Holanda, Áustria, Austrália, ou 
seja, grandes atores internacionais que se negaram 
a declarar a existência de um direito humano à 
água, sob o argumento de que não haveria base no 
direito internacional para este reconhecimento. 
A abstenção de grandes nações foi, sem dúvida, 
um fator alarmante, especialmente diante do 
crescente número de pessoas no mundo sem 
acesso à água potável e ao saneamento básico. 
Como estes números seriam reduzidos sem o 
comprometimento dos países mais desenvolvidos? 
Como erigir o acesso à água a prioridade mundial 

2 - OBSERVAÇÃO Geral nº 15 do Comitê para os Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações 
Unidas, 2002. [Em linha]. Disponível em: http://www2.
ohchr.org/english/issues/water/docs/CESCR_GC_15.pdf

3 - RESOLUÇÃO A/RES/64/292 da Assembléia Geral das 
Organizações das Nações Unidas, de 28 de julho de 2010. 
[Em linha]. Disponível em: http://www.un.org/en/ga/
search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292

se as grandes potências não o vislumbram como 
direito humano essencial? Com estas expressivas 
abstenções qual seria o real efeito da Resolução?
A demora em reconhecer a água como direito 
humano deveu-se, principalmente, pelo receio de 
não conseguir efetivá-lo e, com isso, violar o direito 
internacional, “isto porque sendo a água um bem 
precioso e pela qual todos disputam, incluindo o 
próprio Estado, este seria um compromisso grande 
demais a ser assumido”.4

Todavia, a despeito da preocupação com a 
responsabilização internacional, fato é que o 
reconhecimento da água como direito humano 
pela comunidade internacional, a esta altura, já 
anunciava ser um caminho sem volta.
Assim, meses após a controvertida aprovação da 
Resolução 64, em 30.09.2010, o Conselho de Direitos 
Humanos aprovou, por consenso, a Resolução A/
HRC/15/9, que dispôs sobre direitos humanos e 
acesso à água potável e ao saneamento, afirmando 
que o direito à água deriva do direito à vida, à saúde 
e à dignidade humana e que incumbe aos Estados 
a sua plena realização, não ficando isento desta 
responsabilidade ainda que delegue o serviço de 
abastecimento e saneamento a entes não estatais.
Na mesma linha, em março de 2011, o Conselho 
de Direito Humanos adotou a Resolução 16/2, 
conferindo à água potável a condição de direito 
humano essencial, reafirmando o dever de 
cooperação técnica entre os Estados, identificando 
boas práticas e conferindo especial atenção aos 
grupos vulneráveis.
Em 2015, a Assembléia Geral das Nações Unidas 
aprovou a Resolução 70/169 que igualmente 
reconheceu o acesso à água potável e ao 
saneamento como direitos humanos, ponderando 
tratar-se de direitos conectados, mas distintos. 
O normativo apontou, ainda, a importância da 
cooperação internacional entre os diversos setores, 
afirmando a responsabilidade primária dos Estados 
em promover a realização progressiva desses 
direitos.
Esta Resolução, de conteúdo mais amplo que a 
Resolução 64, superou o problema de legitimidade 
enfrentado pelo normativo anterior, pois, desta 
vez, a aprovação se deu de forma unânime, sem 
ressalvas por parte dos Estados membros. 
Também em 2015, o Parlamento Europeu aprovou 
o Relatório sobre o seguimento da Iniciativa de 
Cidadania Européia “Right2Water”, de autoria da 
deputada irlandesa Lynn Boylan. A iniciativa contou 

4 - ESPADA, Gildo - O direito humano à água. In III 
Congresso do direito de língua portuguesa Justiça, 
Desenvolvimento e Cidadania, p.247.
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com 1.884.790 assinaturas, oriundas de todos os 
Estados-Membros.
O Relatório reconheceu o direito humano à água 
e ao saneamento, indo além para consignar que a 
água é um bem público, valor fundamental para 
todos os cidadãos da União Europeia e não um 
bem comercial. O documento contém inúmeras 
recomendações à Comissão Europeia, dentre elas, 
desencorajar práticas de apropriação da água, 
reconhecer que os serviços de água e saneamento 
são serviços de interesse geral e que a água é 
um bem comum e, por conseguinte, deve ser 
disponibilizada a preço acessível. 
Percebe-se, então, que o tratamento jurídico 
internacional da água evoluiu significativamente 
nos últimos anos, sendo a água doce inicialmente 
concebida como um objeto, um bem mercantil, 
para, na atualidade, ser compreendida como direito 
humano fundamental, responsável, inclusive, pela 
realização de outros direitos.

2. EVOLUÇÃO NA CONCEPÇÃO POLÍTICO-
JURÍDICA DA ÁGUA
Uma vez reconhecido como direito humano 
fundamental é de se indagar quais os efeitos 
práticos dessa declaração.
A declaração da água como direito humano cria um 
maior senso de responsabilidade junto aos Estados, 
erigindo a satisfação das necessidades humanas 
básicas da água à condição de dever jurídico, uma 
questão prioritária que não pode ser relegada. No 
entanto, há que se ter em mente que a água não 
se define como um direito civil, mas como um 
direito econômico e social e, por isso, não pode ter 
seu cumprimento exigido imediatamente e sim de 
forma progressiva, através da instituição de metas 
evolutivas a serem satisfeitas pelos Estados. 
Como afirmado, a concepção economicista da 
água precedeu à sua valoração como direito 
humano. Essa compreensão da água como recurso 
econômico impulsionou a criação de novas 
políticas regulatórias do seu uso, que pregavam a 
redução do intervencionismo estatal e conferiam 
ao Estado papel notadamente fiscalizador, o que 
conduziu a um “amplo processo de privatizações 
e incorporação de estratégias mercantis para a 
racionalização dos usos conforme as leis da oferta 
e demanda”5. 
Ocorre, porém, que a mercantilização da água, 
com a conseqüente criação de políticas inspiradas 

5 - GUERRA, Sidney; MOURA, Vinícius Pinto – O Direito 
Humano à Água: a necessária mudança de paradigma. 
[Em linha].p.9.

na ótica neoliberal, não se mostraram suficientes 
para resolver ou atenuar os problemas relativos 
ao acesso à água, especialmente daqueles grupos 
tidos como mais vulneráveis. 
A insuficiência do modelo economicista levou à 
necessidade de se conferir à água um tratamento 
diferenciado, reconhecendo-a como essencial à 
vida e à realização de outros direitos. Muito mais que 
um recurso econômico, a água compõe o mínimo 
existencial, núcleo do princípio da dignidade da 
pessoa humana. Por isso, a gestão das águas, nesta 
nova ótica, se alicerça no interesse geral coletivo, 
não mais se guiando pelas forças de mercado.
Como decorrência do reconhecimento como 
direito humano, aos Estados são impostas algumas 
obrigações, como a de respeitar, proteger e 
implementar o direito à água, as quais constam 
expressamente da Observação Geral nº 15, do 
Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
do Conselho Econômico e Social da ONU. 
No artigo 37 desse normativo, estão especificadas as 
obrigações essenciais dos Estados, dentre as quais 
se destacam assegurar acesso a uma quantidade 
mínima e essencial de água para usos pessoais, 
domésticos e prevenção de doenças; assegurar 
que o acesso se dê de forma não discriminatória; 
assegurar distribuição equitativa; adotar programas 
de baixo custo para proteger grupos vulneráveis e 
assegurar o acesso à água com continuidade e a 
uma proximidade razoável das residências. 
O reconhecimento do direito humano à água 
pelo direito internacional representou enorme 
avanço para a humanidade, permitindo à ONU 
o acompanhamento do progresso das nações 
na concretização desse direito. Todavia, este 
reconhecimento, por si só, não é suficiente e 
nem resolve os problemas políticos que privam 
considerável parte da população do acesso a 
serviços públicos de qualidade.
De acordo com dados da ONU, existem 884 milhões 
de pessoas sem acesso a água potável segura e 2,6 
mil milhões de pessoas sem acesso a saneamento 
básico, ou seja, 40% da população mundial.6

É preciso, portanto, que se vá além do conformismo 
com a declaração como direito humano, sendo 
premente a definição do conteúdo do direito à 
água e a exigência de uma atuação mais positiva 
dos Estados na promoção, proteção e plena 
implementação deste direito, especialmente em 
tempos de globalização e neoliberalismo como os 
atuais.

6 - ONU - O Direito Humano à Água e Saneamento. [Em 
linha]. p.1
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3. CARACTERÍSTICAS E CONTORNOS DO DIREITO 
HUMANO À ÁGUA 

3.1 Água suficiente
Analisando o tratamento conferido à água 
nos diplomas internacionais, notadamente a 
Observação Geral º15, é possível traçar os contornos 
e extrair o que efetivamente é (ou deveria ser) 
assegurado ao cidadão quando a ele se garante o 
direito humano à água.
Estabelece esse documento que o direito humano 
à água atribui a todo cidadão o abastecimento de 
água suficiente para usos pessoais e domésticos, 
aqui compreendida a utilização da água para 
alimentação e higiene pessoal e do lar. 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde – 
OMS 7, o acesso à água pode ser dividido da seguinte 
forma: 1) sem acesso - 5 litros de água, por pessoa, 
por dia; 2) acesso básico– aproximadamente 20 
litros, por pessoa, por dia; 3) acesso intermediário  
– aproximadamente 50 litros, por pessoa, por dia; 
4) acesso ideal – aproximadamente 100 a 200 litros, 
por pessoa, por dia.
Quanto ao acesso básico, a OMS destaca que com a 
quantidade diária, por pessoa, de 20 litros de água, 
a higiene pessoal pode ficar comprometida, o que 
não se verifica com o acesso a 50 litros de diários, 
por pessoa. No entanto, é importante destacar que 
a maior parte da população categorizada como 
tendo problemas de acesso à água limpa utiliza 
cerca de cinco litros por dia, quantidade bem 
inferior à estabelecida como mínima.8

Neste tema, é imperioso destacar o emblemático 
caso de Phiri, município da África da Sul, levado à 
apreciação pelo Judiciário local, que decidiu que 
o ente público deve obrigatoriamente assegurar, 
de forma gratuita, um quantum de água por 
residente. No caso, o município adotou sistema de 
abastecimento que garantia 25 litros gratuitos de 
água, por pessoa, por dia, e que automaticamente 
era desligado, caso atingido esse limite. O Tribunal, 
ao apreciar o caso, entendeu que a quantidade de 
água assegurada por dia era insuficiente, decidindo 
majorá-la para 50 litros de água gratuita, por pessoa, 
por dia, bem como declarou a inconstitucionalidade 
do sistema de desligamento automático do 
abastecimento. 
Em razão de recurso interposto, a questão foi levada 

7 -  OMS - Guidelines for drinking-water quality.[Em 
linha]. p.84.

8 - ONU - O Direito Humano à Água e Saneamento. [Em 
linha]. p.2.

ao Tribunal Supremo, que reformou a decisão 
proferida e fixou a quantidade de 42 litros de água 
por residente, por dia, como suficiente. Por sua vez, 
o Tribunal Constitucional ao apreciar o caso, reviu a 
decisão anterior e reduziu ainda mais o montante 
tido como suficiente para atender às necessidades 
básicas diárias dos residentes, fixando-o em 25 
litros além de entender pela constitucionalidade da 
política de abastecimento e de contagem pré-paga 
adotada pelo município.

3.2 Água segura e aceitável
Neste ponto, diretrizes da OMS delineiam o conceito 
de segurança da água potável, sem a presença 
de microorganismos ou de substâncias químicas 
ou radioativas, fixando normas gerais que podem 
(devem) ser observadas pelos Estados quando da 
elaboração de suas regras locais sobre a matéria9.
Quanto à aceitabilidade, a água dever ter cor, odor e 
sabor aceitáveis, ou seja, salubre, não havendo que 
se cogitar de plena realização deste direito humano, 
caso fornecida ao cidadão água não tratada, que 
não atinja patamares mínimos de qualidade.

3.3 Água fisicamente acessível
Prevê a OMS, ainda, o acesso aos serviços de água 
dentro ou próximo à residência, local de trabalho, 
instituições de saúde e ensino, localizando-se a 
fonte de água a uma distância de, no máximo, um 
quilômetro da residência do cidadão, não devendo 
o tempo de recolha ultrapassar trinta minutos.
Tal diretriz, contudo, não é uma realidade mundial, 
pois populações de comunidades na África e Ásia 
ainda se vêem obrigadas a percorrer uma distancia 
média de seis quilômetros para ter acesso a uma 
fonte de água segura e aceitável10.  

3.4 Água a preço razoável
O direito humano à água contempla, ainda, o 
acesso à água para uso pessoal e doméstico a 
preços razoáveis. Percebe-se, assim, que da mesma 
forma que o direito humano à água não assegura o 
seu uso ilimitado – até porque se trata de um bem 
finito – também não prevê que as pessoas tenham 
acesso gratuito à água.
O preço cobrado pelo serviço de água, contudo, 
há que ser razoável, não podendo comprometer 
a capacidade do cidadão de ter acesso a outros 
bens e serviços essenciais. Neste ponto, diretrizes 
da OMS estabelecem que os custos com serviço de 

9 - OMS - Op.cit. p.1-7.

10 -  ONU -Op.cit. p.5.
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água e saneamento não devem ultrapassar 5% do 
rendimento familiar, sob pena de se estar negando 
o próprio direito.  

4. COBRANÇA PELOS RECURSOS HÍDRICOS 
X GARANTIA DE ACESSO UNIVERSAL NÃO 
DISCRIMINATÓRIO
A previsão de cobrança pelos recursos hídricos, 
ainda que a preço razoável, traz importante questão 
a ser equalizada pelas nações: como garantir o 
acesso não discriminatório se este “preço razoável” 
demandaria, a rigor, uma condição financeira? 

Com a escassez quanti-qualitativa da água, 
decorrente, principalmente, do crescimento 
populacional e do uso irracional dos recursos 
naturais, incumbiu ao Estado a gestão das águas, 
com o fim de reduzir os conflitos de acesso e de 
utilização, “passando a água a ser mensurada dentro 
dos valores da economia”11.
É certo afirmar que o direito humano à água tal como 
definido nos diplomas internacionais, possibilita a 
privatização dos sistemas de prestação dos serviços 
hídricos, fazendo surgir, de imediato, a preocupação 
com o abastecimento das populações carentes, 
uma vez que a cobrança pelo abastecimento, nessas 
situações, poderá resultar na negativa do próprio 
bem, indispensável à sobrevivência.
Para a superação deste dilema, urge recorrer à 
técnica da ponderação de interesses, sopesando-se 
de um lado o direito à vida e à dignidade humana 
e, do outro, a necessária atribuição de um valor 
econômico a um bem fundamental limitado, para 
então chegar-se à razoável solução, aqui defendida, 
de que o volume de água fixado pela OMS como 
mínimo necessário à subsistência, não deve ser 
cobrado do cidadão. A cobrança incidiria, portanto, 
quando ultrapassado este mínimo essencial, 
majorando-se progressivamente a tarifação 
de acordo com o uso crescente, coibindo-se o 
desperdício e estimulando-se o uso sustentável.
Neste mesmo sentido, são preciosas as lições de 
Ferrajoli que entende que o caráter público e 
fundamental da água potável deve ser reconhecido 
na medida necessária em que satisfaça aos 
direitos sociais e à subsistência. Prossegue o autor 
defendendo que, dada a fundamentalidade desse 
bem e a sua escassez, poderá a água ser concebida 
como bem patrimonial somente na quantidade 

11 - MACHADO, Paulo Affonso Leme – Recursos Hídricos: 
Direito Brasileiro e Internacional.  p.32

que exceda ao mínimo vital12.
Desta forma, estaria o acesso à água submetido 
a um tríplice estatuto: a distribuição gratuita da 
quantidade necessária para satisfazer os mínimos 
vitais definidos pela OMS; a sujeição à taxação, em 
bases progressivas, da quantidade excedente ao 
mínimo vital, mas inferior a um limite máximo e 
sujeição a rígidas proibições de desperdício, além 
de um determinado limite máximo13. Gera-se, com 
isso, um sistema auto-sustentável, de modo a que 
o pagamento realizado nas hipóteses de consumo 
mais elevado, consiga financiar o serviço básico 
daqueles que não podem pagar.
Outra importante proposta de política pública de 
fornecimento de água potável, é a encampada 
por Pedro Arrojo Agudo, que estabelece diferentes 
gradações do consumo da água de acordo com as 
prestações de serviços, dividindo-as em classes: a) 
1ª classe - prestação da água vinculada aos direitos 
humanos; b) 2ª classe - prestação da água vinculada 
aos direitos cidadãos e c) 3ª classe - prestações 
vinculadas a negócios14. 
A 1ª classe compreende a água mínima para a 
sobrevivência, a ser assegurada de forma gratuita ao 
cidadão. Neste ponto, aponta que a ONU aprovou 
a quantidade de 30 a 40 litros de água potável por 
dia, por pessoa, e que o este fornecimento deve ter 
prioridade máxima, ser universal e gratuito.
A segunda classe (água como direito cidadão), 
refere-se à água para as atividades de interesse geral. 
Aqui Arrojo propõe que os 100 litros utilizados após 
os 30 litros diários gratuitos seja pago, mediante a 
cobrança de preço razoável. Os 100 litros seguintes, 
contudo, seriam pagos em dobro e os outros 100 
litros pagos cinco vezes mais, como forma de 
desestimular o uso excessivo do bem. 
Na 3ª classe, a água assume o valor de matéria-prima 
e, por isso, deve ser cobrada de modo a sustentar 
as duas primeiras classes. Situar-se-ia, então, num 
terceiro degrau de prioridade, não podendo jamais 
se sobrepor ou prevalecer sobre as anteriores.
A idéia dessa proposta seria, portanto, de impor 
ao cidadão a cultura do pagamento pelo pequeno 
luxo, pagando mais sempre que utilizar da água 

12 - FERRAJOLI, Luigi. Por uma carta dos bens fundamentais. 
Tradução: Sérgio Cademartori. [Em linha]. Disponível em 
http://guilddireito.blogspot.com.br/2010/11/por-uma-
carta-dos-bens-fundamentais.html.

13 - CADERMATORI, Daniela Mesquita Leutchuk de; 
CADEMARTORI, Sergio Urquhart – O Desenvolvimento 
Sustentável e o Direito à Água Potável: Uma proposta de 
Políticas Públicas.[Em linha], p.15.

14 - ARROJO, Pedro - El reto ético de la nueva cultura del 
água: funciones, valores y derechos en juego. p. 103-134.
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em quantidades superiores ao limite mínimo 
necessário. A proposta contempla a penalização do 
desperdício, tratando-se de uma política pública 
interessante, que desmonta o modelo mercantilista, 
e pode, de fato, trazer resultados positivos à 
população.
Neste tema, as lições de André Rafael Weywemüller, 
deixam claro que a atribuição de valor econômico 
à água não tem o condão de torná-la mercadoria, 
pois “Atribuir um valor econômico para a água 
é reconhecer seu valor não apenas num sentido 
puramente econômico, mas sim e principalmente, 
no sentido de uma necessária avaliação de 
importância assim como se faz com qualquer 
outro elemento que faz parte das necessidades 
da sociedade”. Pondera, mais, que “Os custos com 
saúde são normalmente elevados, e nem por isso 
podem ser afastados pelo fato de ser a saúde um 
bem fundamental, e mais caro, de uma pessoa. 
Da mesma forma, atribuir um valor para a água 
de acordo com sua disponibilidade e utilidade 
econômica (e social) significa esse reconhecimento 
necessário para sua conservação.”15

Percebe-se, desta forma, que uma das formas 
do enfrentamento da crise da água passa pelo 
mecanismo de pagamento pelo seu uso, o que 
não se revela incompatível com o reconhecimento 
da água como direito humano, especialmente se, 
como proposto, é assegurado o acesso gratuito ao 
mínimo vital para a sobrevivência.

CONCLUSÕES 
O tratamento jurídico internacional da água 
doce sofreu grande evolução nos últimos anos, 
compreendendo-se a água, inicialmente, como 
objeto mercantil para, depois, ser erigida à condição 
de direito humano fundamental.
Toda a evolução normativa que se seguiu no 
âmbito internacional, reconheceu a água como 
um bem comum indispensável e impôs o dever 
de cooperação entre Estados, organizações 
internacionais, sociedade e cidadãos para, juntos, 
promoverem a proteção e a melhoria do meio 
ambiente, a fim de se alcançar uma água segura e 
acessível a todos.
O presente trabalho, além de analisar a 
transformação do tratamento conferido à água 
ao longo do tempo, enfrentou questões como as 
características e contornos do direito humano à 
água, bem como a cobrança pelos recursos hídricos 

15 -  WEYERMÜLLER, André Rafael - Água e adaptação 
ambiental: o pagamento pelo seu uso como instrumento 
econômico e jurídico de proteção. p.435.

em contraposição à garantia de acesso universal 
e não discriminatório a este bem, apresentando 
propostas que, abandonando o modelo 
mercantilista, sugerem o provimento do mínimo 
essencial para a sobrevivência, de forma gratuita, 
pelo Estado.
Por fim, ainda que se reconheça que a comunidade 
internacional continua devotando atenção ao 
tema, é chegada a hora de ir além do mero 
reconhecimento formal do direito humano à água 
e exigir dos Estados uma postura mais efetiva de 
concretização deste direito, pois só assim será 
possível assegurá-lo às futuras gerações.
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RESUMO: O presente trabalho faz uma retrospectiva da evolução normativa do Direito à Água, desde seu 
reconhecimento “indireto” como direito fundamental nas normas internacionais, até o papel de destaque que assumiu 
no final do século passado. Analisa-se ainda o conjunto normativo que trata da proteção dos recursos hídricos nos 
ordenamentos de Portugal e do Brasil. Também são discutidas as ações necessárias para a efetivação desse direito 
fundamental.

Palavras-Chave: Direito à água. Direitos fundamentais. Normas internacionais. Proteção jurídica dos recursos hídricos 
em Portugal e no Brasil.

ABSTRACT: This paper looks back on the normative evolution of the Right to Water, from its “indirect” recognition as a 
fundamental right in international standards, to the prominent role it assumed at the end of the last century. It also analyzes 
the normative set that deals with the protection of water resources in the regulations of Portugal and Brazil. The actions 
necessary for the realization of this fundamental right are also discussed.

Keywords: Right to water. Fundamental rights. International standards. Legal protection of water resources in Portugal and 
Brazil.
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1. INTRODUÇÃO 
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 
cerca de um bilhão de pessoas não possuem 
abastecimento de água suficiente. Esclareça-se que 
para a ONU, a definição de “abastecimento suficiente” 
consiste em uma fonte que possa fornecer 20 litros 
por pessoa por dia a uma distância não superior a 
mil metros1.
Considerando o aumento acelerado da população 
mundial, o fornecimento de água tem sido objeto 
de grande preocupação no cenário internacional. 
Não por acaso, desde o século passado já se fala 
em uma “crise da água” e buscam-se formas de 
solucioná-la2, conciliando as noções de crescimento 
econômico e preservação ambiental. A síntese desse 
pensamento é o conceito, hoje muito difundido, de 
desenvolvimento sustentável3. 
Falar sobre o acesso à água, portanto, é muito mais 
complexo do que apenas equacionar a quantidade 
disponível com o consumo individual. Além 
disso, por se tratar de um recurso não renovável e 
essencial à vida, é natural que os atores políticos 
e econômicos globais comecem a se movimentar 
para garantir uma posição vantajosa quanto à 
propriedade, acesso e/ou sua utilização no futuro 
próximo. 
Reconhecendo que a água é requisito essencial 
à existência humana e sua disponibilidade em 
quantidade suficiente é condição para uma vida 
digna, a ONU passou a despertar a atenção da 
comunidade internacional para o problema, 
propondo a formulação de políticas de preservação 
e utilização racional desse recurso natural.  
Nesse contexto, o século XX viu surgir e se consolidar 
a idéia do “Direito à Água”, que decorre, entre 
outros, do direito fundamental a um meio ambiente 
equilibrado. Presenciou ainda uma constante e 
clara evolução das normas internacionais e dos 
ordenamentos internos dos países, no sentido 
de consagrar a proteção ao meio ambiente e, 
consequentemente, aos recursos hídricos. 
O presente artigo propõe fazer um balanço da 
evolução normativa do direito à água, desde 
seu reconhecimento “indireto” nas normas 
internacionais de meados do século XX, até o 
papel de destaque que assumiu no final do século 
passado. O direito à água vem ocupando o centro 

1 - ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas (ONU) - A ONU e a 
água. [Em linha].

2 - BRZEZINSKI, Maria Lucia Navarro Lins - Direito 
Internacional da Água Doce: Fontes, Regimes Jurídicos e 
Efetividade. p. 120.

3 - Idem - Op. Cit. p. 127.

das atenções da comunidade internacional, 
exigindo dos Estados uma urgente e séria política 
de gestão dos recursos hídricos. Como forma de 
verificar o impacto das normas internacionais nos 
ordenamentos internos, optou-se ainda fazer um 
estudo comparativo entre Portugal e Brasil

2. O DIREITO À ÁGUA E SEU RECONHECIMENTO 
NO ÂMBITO INTERNACIONAL: EVOLUÇÃO 
HISTÓRICA
Apesar de não ser juridicamente considerado 
um Tratado ou uma Convenção Internacional, a 
Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 
serve até hoje como símbolo da consagração dos 
direitos fundamentais. Entre os diversos direitos e 
princípios nela expressos, consta que todo homem 
tem direito a manter um padrão de vida “capaz de 
assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar” (art. 
25). Desses conceitos (saúde e bem-estar) retiram-
se os fundamentos para a preservação do meio 
ambiente e dos recursos naturais. 
O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais de 1966 avançou ainda mais nessa 
concepção e incluiu entre os objetivos dos Estados 
a utilização mais eficaz dos recursos naturais, como 
forma de assegurar um “nível de vida adequado” 
e a saúde das pessoas (artigos 11.º e 12.º). Esses 
dispositivos seriam posteriormente interpretados 
de modo a reconhecer, entre outros, o direito à 
água, haja vista sua essencialidade para a vida. 
O referido pacto também destaca a necessidade 
de cooperação entre Estados para alcançar tais 
objetivos. 
Em março de 1977, ocorreu a Conferência da ONU 
sobre a Água, Mar da Prata. O resultado foi um plano 
de ação em que foi reconhecido expressamente 
que todos os povos têm “direito a ter acesso a 
água potável em quantidade e qualidade igual às 
suas necessidades básicas”4. A Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Contra as Mulheres, de dezembro 1979, também 
fez referência expressa ao direito à água e ao 
saneamento em seu artigo 14(2)(h)5. 
Demonstrando a crescente preocupação com o 
tema, foi realizada em 1992, em Dublin, Irlanda, 
a Conferência Internacional sobre Água e Meio 
Ambiente. Nesse encontro, preparatório para a 
Conferência “Rio 92”, foi produzida a Declaração de 

4 - ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas (ONU) - O Direito 
Humano à Água e ao Saneamento. [Em linha]. 

5 - CONVENÇÃO sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Contra as Mulheres. [Em linha]. 

https://www.travessa.com.br/Maria_Lucia_Navarro_Lins_Brzezinski/autor/a022ed99-bfc7-4558-9d33-38d4b34bd420
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Dublin sobre Água e Desenvolvimento Sustentável. Já 
em sua introdução, o texto destaca que “a escassez 
e o mau uso da água doce representam uma séria e 
crescente ameaça ao desenvolvimento sustentável e 
à proteção do meio ambiente”6. 
Igualmente importante destacar o resultado da 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (“Eco-92”), realizada na cidade 
do Rio de Janeiro, Brasil. Um de seus principais 
resultados foi a elaboração da chamada “Agenda 
21”, que enumera um conjunto de compromissos e 
diretrizes para a preservação do meio ambiente em 
escala global. Segundo consta em seu preâmbulo, a 
agenda está voltada “para os problemas prementes 
de hoje e tem o objetivo, ainda. de preparar o mundo 
para os desafios do próximo século”7. Importante 
destacar que o capítulo 18 da agenda é inteiramente 
dedicado à proteção e aproveitamento racional dos 
recursos hídricos.
Ao longo dos últimos 20 anos, várias normas e 
documentos internacionais passaram a mencionar 
e reconhecer o direito à água e ao saneamento 
adequado entre o rol dos direitos fundamentais. 
Entre elas, citam-se a Conferência Internacional 
sobre População e Desenvolvimento, realizada no 
Cairo, Egito (setembro de 1994), a Resolução da 
Assembléia Geral da ONU A/Res/54/175, que trata 
do “Direito ao Desenvolvimento”, a Cimeira Mundial 
sobre Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo, 
África do Sul (setembro de 2002), a Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência (dezembro 
de 2006). Destaque-se também a Resolução da 
Assembléia Geral da ONU A/RES/64/292 (julho 
de 2010) e a Resolução do Conselho dos Direitos 
Humanos A/HRC/RES/15/9 (Setembro 2010). De 
igual modo, a Convenção sobre os Direitos da Criança 
de 1989, dispõe em seu artigo 24(2) que deve 
ser assegurado a todas as crianças água potável, 
condições de saneamento e higiene. 
Com o objetivo de chamar a atenção para o 
problema, a ONU nomeou a década de 1980 
como a “Década Internacional de Abastecimento 
de Água Potável e Saneamento” (1981-1990). Em 
1992, a Assembléia Geral da ONU declarou 22 de 
março como o “Dia Mundial da Água” (Resolução 
nº 47/193). Novamente visando conscientizar as 
pessoas e entidades sobre a atualidade e urgência 
do tema, a Assembléia Geral da ONU declarou o ano 
de 2003 como o “Ano Internacional da Água Potável”. 
Em 2003 foi ainda criado o programa “ONU Água”, 

6 - DECLARAÇÃO de Dublin sobre Água e 
Desenvolvimento Sustentável. [Em linha].

7 - CONFERÊNCIA das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. [Em linha]. 

que tem entre seus objetivos “coordenar as ações 
do Sistema das Nações Unidas para alcançar as 
metas relacionadas à água8” e publicar o “Relatório 
de Desenvolvimento Mundial da Água”, que analisa 
os dados e tendências que afetam os recursos 
mundiais de água doce. 
Registre-se que recentemente ocorreu o 8º Fórum 
Mundial da Água na cidade de Brasília, Brasil. 
Um dos resultados foi a Carta de Brasília9, mais 
um documento produzido coletivamente com o 
intento de conscientizar e propor soluções para a 
crise da água. Infelizmente, como tantos outros 
instrumentos ao longo dos anos, ele contém 
importantes diretrizes e orientações, mas não 
possui caráter impositivo, o que vem se revelando 
um dos motivos para a lenta adoção pelos Estados 
de políticas efetivas10.
Consequentemente, apesar das iniciativas 
promovidas nas últimas décadas, os problemas 
relacionados à degradação, poluição, abastecimento 
e uso racional da água vem aumentando. O mais 
recente Relatório Mundial das Nações Unidas sobre 
o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos (2017)11 
descreve um cenário alarmante para as próximas 
décadas, caso não haja uma rápida mudança na 
forma de gestão dos recursos hídricos. 

3. O REGIME JURÍDICO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
EM PORTUGAL 
A Constituição Portuguesa de 1976 reflete o 
movimento internacional de tutela e preservação 
do meio ambiente, destacando princípios e valores 
ambientalistas e uma clara preocupação com a 
utilização adequada e equilibrada dos recursos 
naturais.  
Prova disso é que dedica um artigo específico 
(artigo 66.º) para estabelecer o meio ambiente 
“humano, sadio e ecologicamente equilibrado” como 
um direito fundamental. Esse mesmo dispositivo 
enumera diretrizes e regras a serem observadas 
pelo Estado e pela sociedade para a preservação 
do meio ambiente. O texto fala em direito, mas 

8 - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - A ONU e a 
água. [Em linha]. 

9 - CARTA de Brasília (Brasilia Declaration of Judges on 
Water Justice - 8th World Water Forum Brasília). [Em 
linha]. 

10 - BRZEZINSKI, Maria Lucia Navarro Lins - Direito 
Internacional da Água Doce: Fontes, Regimes Jurídicos e 
Efetividade. p. 135.

11 - RELATÓRIO Mundial das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2017 [Em linha]. 

http://bit.ly/1r6Drej
http://bit.ly/1r6Drej
http://www.unwater.org/publications/world-water-development-report/en/
http://www.unwater.org/publications/world-water-development-report/en/
https://www.travessa.com.br/Maria_Lucia_Navarro_Lins_Brzezinski/autor/a022ed99-bfc7-4558-9d33-38d4b34bd420
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também estabelece que todos têm o dever de 
preservação. Essa idéia reflete uma das principais 
características dos direitos fundamentais que é 
sua eficácia horizontal ou privada, estendendo sua 
obrigatoriedade não apenas ao Estado, mas aos 
particulares.12 
Observam-se ainda no texto constitucional 
português inúmeras outras referências ao tema. Por 
exemplo, o artigo 9.º diz que é tarefa fundamental 
do Estado, além de “garantir os direitos e liberdades 
fundamentais”, defender a natureza e o ambiente, 
bem como preservar os recursos naturais (letra e). 
Ainda sobre a responsabilidade estatal, consta entre 
as “Incumbências prioritárias do Estado”, o dever de 
definir e aplicar “uma política nacional de água”, 
que tenha como fundamentos o aproveitamento, 
planejamento e a gestão racional dos recursos 
hídricos (artigo 81, letra n).
De igual modo, consta entre os princípios 
fundamentais da organização econômico-social 
a “propriedade pública dos recursos naturais e de 
meios de produção”, que devem ser utilizados 
de acordo com o interesse coletivo (artigo 80, 
letra d). A preocupação com a manutenção do 
equilíbrio ecológico, a preservação do ambiente 
e o uso racional dos recursos naturais ainda surge 
quando se definem os objetivos dos planos de 
desenvolvimento econômico e social (art. 90.º) e da 
política agrícola (art. 93, letra d, 2.).
A Carta Portuguesa prevê também importante 
mecanismo de proteção popular do meio ambiente. 
O direito de ação popular, descrito no artigo 52.º, 
pode ser exercido por todos, pessoalmente ou 
por meio de entidades coletivas, e tem entre seus 
objetivos a proteção da “qualidade e a preservação 
do ambiente” (letra a).
No âmbito infraconstitucional, o Código Civil 
Português de 1966 disciplina o propriedade das 
águas. Modificando a classificação do Código 
anterior, o atual diploma civilista designa as águas 
como públicas e particulares, ainda que apenas 
regulamente o uso das segundas13. Importante 
destacar que o texto constitucional lusitano dispõe 
que pertencem ao domínio público as águas 
territoriais “com seus leitos e os fundos marinhos 
contíguos, bem como os lagos, lagoas e cursos de 
água navegáveis ou flutuáveis, com os respectivos 

12 - ROTHENBURG, Walter Claudius - Direitos 
Fundamentais e Suas Características. p. 63.

13 - COSTA, Francisco Silva, NOSSA, Paulo Nuno Maia 
Sousa, MAGALHÃES, Sandra Célia Muniz, MAGALHÃES, 
Maria Araci - A Legislação Dos Recursos Hídricos Em 
Portugal E No Brasil – Uma Análise Histórica Comparativa. 
p. 4.

leitos” e as “nascentes de águas mineromedicinais” 
(art. 84, 1., letras a e c).
Além disso, há no ordenamento português 
legislação específica para a gestão dos recursos 
hídricos. A Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, 
dispõe sobre a titularidade dos recursos hídricos. 
Igualmente importante é a Lei n.º 58/2005 (“Lei 
da Água”), que estabelece as diretrizes para uma 
política de gestão de águas em terras lusitanas. 
Trata-se de norma editada com o objetivo de 
transpor, para a ordem jurídica portuguesa, a 
Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu, de 
23 de Outubro de 2000, que estabelece um quadro 
de ação comunitária no domínio da política da água. 
Sob uma perspectiva internacional, merece 
destaque a Convenção Albufeira de 1988, firmada 
entre Portugal e Espanha e que tem como objetivo 
a “Proteção e o Aproveitamento Sustentável das 
Águas das Bacias Hidrográficas Luso – Espanholas”. 
Segundo Rosado, trata-se de um acordo equilibrado 
e moderno, fundado no direito internacional e 
comunitário sobre a matéria14. Mesmo sujeita a 
críticas15, a Convenção Albufeira representou um 
grande avanço em termos de cooperação bilateral 
para a solução de um problema comum e urgente. 
Revelou igualmente o papel fundamental da 
cooperação entre os Estados para a efetiva proteção 
e utilização equilibrada dos recursos naturais. 
Além disso, com o objetivo de concretizar os 
princípios protetivos acima, o Decreto-Lei n.º 
172/2009 (alterado pelo artigo 86º do decreto-
lei n.º 72-A/2010) criou o Fundo de Proteção 
dos Recursos Hídricos, com autonomia 
administrativa e financeira, cuja finalidade é 
contribuir para a proteção e o aproveitamento 
racional dos recursos hídricos. 
Diante desse contexto, é possível dizer que o 
Estado Português, alinhando-se com as diretrizes 
da Comunidade Internacional, conta com um 
arcabouço jurídico capaz de assegurar a tutela dos 
recursos hídricos. Isso, por óbvio, não garante a 
efetiva proteção (como se observou recentemente16 
e mesmo além das fronteiras de Portugal, mas 
com reflexos em terras lusitanas17), mas ao menos 
serve como ponto de partida para a concretização 

14 - ROSADO, Amparo Sereno – Rios que nos separam 
água que nos unem. Análise jurídica dos convénios Luso-
Espanhóis sobre águas internacionais. p. 169.

15 - Idem - Op. Cit. p. 173-174.

16 - DIÁRIO de Notícias - Ministro do Ambiente: estão a 
ser feitas análises à espuma e água do Tejo. [Em linha]. 

17 - ALVAREZ, Luciano - “Se isto não mudar no Tejo, tudo 
vai morrer, tudo”. [Em linha].

https://www.publico.pt/autor/luciano-alvarez
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dos objetivos estampados na Carta Constitucional 
Portuguesa e diplomas internacionais. 

4. O REGIME JURÍDICO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
NO BRASIL
Segundo Freire e Sales, o tema ambiental “abriga 
uma das mais complexas redes de interpelações”18, 
justamente por envolver questões sociais, de 
saúde, sustentabilidade e gestão dos recursos 
naturais (florestas, águas etc)19. Em terras brasileiras, 
apenas com a Carta de 1988 ele alcançou status 
constitucional. Não obstante, desde o final da 
década de 1970 já havia previsão legal específica 
(influenciada pelas normas internacionais) e 
mecanismos de tutela jurídica, como bem destaca 
Mazzilli.20

Nesse contexto, o artigo 225 da atual Constituição 
Brasileira estabelece os princípios e valores 
que devem reger a proteção ambiental. Ele diz 
que a todos é assegurado um “meio ambiente 
ecologicamente equilibrado” e que o meio ambiente 
é um “bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida”. Estipula ainda que cabe ao Poder 
Público e à Sociedade Civil o dever de protegê-lo 
e preservá-lo para as “presentes e futuras gerações”.  
Há outros dispositivos da Constituição que 
desdobram e tentam instrumentalizar as idéias 
definidas no artigo 225. Por exemplo, aqueles 
que estabelecem que são bens da União Federal, 
entre outros: a) os lagos, rios e quaisquer correntes 
de água em terrenos de seu domínio, ou que 
banhem mais de um Estado, ou se estendam a 
território estrangeiro ou dele provenham e b) os 
potenciais de energia hidráulica (art. 20, incs. II e 
VIII, respectivamente). Já aos Estados pertencem 
“as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 
emergentes e em depósito” (art. 26).
A Carta Constitucional brasileira também estipula 
que compete à União explorar (diretamente ou 
mediante autorização, concessão ou permissão) 
várias atividades ligadas ao uso dos recursos hídricos 
do território brasileiro, tais como: a) os serviços e 
instalações de energia elétrica e o aproveitamento 

18 - FREIRE, Geovana Maria Cartaxo de Arruda, SALES, 
Tainah Simões - Ciberdemocracia e Poder Judiciário: 
Uma Análise da Justiça Ambiental do Brasil Mediante o 
Uso de Mapas Colaborativos. p. 91.  

19 - Idem - Ibidem.

20 - MAZZILLI, Hugo Nigro - A Defesa dos Interesses 
Difusos em Juízo: Meio Ambiente, Consumidor, 
Patrimônio Cultural, Patrimônio Público e Outros. p. 142-
150.

energético dos cursos de água (art. 21, XII, alínea b); 
b) transporte aquaviário (art. 21, XII, alínea d) e c) 
os portos marítimos, fluviais e lacustres (art. 21, XII, 
alínea f ). Também atribui à União Federal a tarefa de 
instituir um sistema nacional de gerenciamento de 
recursos hídricos, definindo critérios de outorga de 
direitos de seu uso ( art. 21, inc. XIX).
Em consonância com as peculiaridades do sistema 
federativo brasileiro, também ficou definido que 
apenas a União pode legislar sobre direito marítimo 
e sobre “águas” (art. 22, incs. I e IV). Por outro lado, 
foi ressalvada a possibilidade de Lei Complementar 
autorizar os Estados a legislar sobre questões 
específicas (art. 22, parágrafo único).
Sobre o tema saneamento, há previsão 
constitucional atribuindo à União responsabilidade 
para instituir “diretrizes para o desenvolvimento 
urbano, inclusive de saneamento básico” (art. 21, inc. 
XX). Ainda ficou estabelecida a competência comum 
de União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
para promover programas visando à melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico 
(art. 23, inc. IX). Do mesmo modo, é competência 
comum de todos os entes da federação brasileira 
“registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos 
e minerais em seus territórios” (art. 23, inc. XI).
Registre-se que tramita no Congresso Nacional uma 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC n.º 04/2018) 
que inclui no rol dos direitos fundamentais do art. 5.º 
da Constituição Federal o “acesso à água potável em 
quantidade adequada para possibilitar meios de vida, 
bem-estar e desenvolvimento socioeconômico”21.
Na esfera infraconstitucional, a Lei n.º 9.433/1997 
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos 
e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. Entre os fundamentos dessa 
política consta que a água é um bem de domínio 
público e que se trata de um recurso natural 
limitado, dotado de valor econômico (artigo 1.º, inc. 
I e II).
A Lei n.º 9.984, de 17 de julho de 2000, por sua vez, 
dispõe sobre a criação da Agência Nacional de 
Águas (ANA), entidade federal (Autarquia Federal) 
cuja finalidade é a implantação da Política Nacional 
de Recursos Hídricos. Registre-se ainda a Lei nº 
12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre 
a proteção da vegetação nativa e contém vários 
dispositivos sobre a utilização e preservação das 
águas. 
Quanto ao saneamento básico, a Lei nº 11.445, 
de 05 de janeiro de 2007, constitui o atual marco 

21 - PROPOSTA de Emenda à Constituição Brasileira - PEC 
nº 04/2018. [Em linha]. 
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normativo brasileiro, estabelecendo as diretrizes 
nacionais. Entre os princípios fundamentais nela 
consagrados constam a “universalização do acesso”, 
o “abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 
realizados de formas adequadas à saúde pública 
e à proteção do meio ambiente” e o de “eficiência e 
sustentabilidade econômica” (art. 2º). 
Infelizmente, o contraste entre a previsão normativa 
e a realidade brasileira é gigantesco. Segundo 
dados do IBGE, em estudo realizado em 2008, cerca 
de 18% da população brasileira (aproximadamente 
34,8 milhões de pessoas) morava em localidades 
sem rede coletora e de esgoto e, por essa razão, 
estava exposta ao risco de contrair doenças22. De 
igual modo, até 2008 (data da pesquisa) “pouco mais 
da metade dos municípios brasileiros (55,2%) tinham 
serviço de esgotamento sanitário por rede coletora”23.
Verifica-se, portanto, que assim como ocorre com 
Portugal, o Brasil possui um conjunto normativo 
que reconhece e institui princípios e regras mínimas 
para o estabelecimento de uma política de gestão 
de recursos hídricos. No entanto, os resultados 
práticos ainda são insatisfatórios, tanto em relação 
à utilização racional da água, quanto à proteção 
ampla do meio ambiente. A situação é ainda 
mais grave se considerarmos o papel estratégico 
do Brasil (do ponto de vista internacional), que 
concentra cerca de 12% a 16% dos recursos hídricos 
do planeta24. 

5. CONCLUSÃO
Os avanços tecnológicos, o crescimento 
populacional e a crescente industrialização não 
são novidades, mas sua aceleração vertiginosa 
no final do século passado e no alvorecer deste 
criou ameaças sem precedentes na história da 
humanidade. É praticamente um consenso que 
precisamos gerir de forma mais racional os recursos 
naturais do planeta, de modo a evitar a escassez e 
garantir condições de sobrevivência para a atual e 
as futuras gerações.
Um ponto positivo é que esses debates não 
estão restritos a pequenos círculos científicos 
ou entidades com pouca visibilidade social. Há 

22 - INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística - 
Pesquisa nacional de saneamento básico: 2008. [Em 
linha]. p. 28.

23 - INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística – Op. 
Cit. p. 40.

24 - AITH, Fernando Mussa Abujamra, ROTHBARTH, 
Renata - O estatuto jurídico das águas no Brasil. [Em 
linha].

muito tempo os temas da preservação ambiental 
e equilíbrio ecológico tornaram-se uma das 
principais pautas da Organização das Nações 
Unidas. Exercendo um papel fundamental na 
sensibilização e ampliação do debate internacional, 
a ONU e outros organismos internacionais tornaram 
o tema da gestão dos recursos naturais não apenas 
conhecido, mas relevante. A tal ponto que o direito 
ao meio ambiente passou a ser compreendido 
como um requisito para a concretização dos demais 
direitos fundamentais do homem.
Os estudos promovidos nos últimos anos permitiram 
identificar pontos críticos na luta para a preservação 
ambiental. A partir daí, ganhou força a idéia de que a 
gestão adequada dos recursos hídricos exige ações 
urgentes e efetivas. Além de ser um recurso não 
renovável, sua essencialidade para a manutenção 
da vida e das relações econômicas diz respeito a 
todos os Estados, inclusive aqueles que gozam da 
alcunha de “desenvolvidos”. A distribuição irregular 
desse recurso no planeta acrescenta mais um 
aspecto preocupante: as possíveis ingerências nas 
soberanias nacionais e conflitos entre Estados para 
proteger ou assegurar mais desse precioso bem.
Dito isso, a conscientização internacional das últimas 
décadas é claramente sentida nos ordenamentos 
jurídicos de Portugal e do Brasil. Devido à 
preocupação com o meio ambiental, que se difundiu 
durante as décadas de 1970 e 1980, o constituinte de 
ambos os países precisava dar (e efetivamente deu) 
uma resposta à sociedade. Os anos seguintes não 
foram diferentes, e a legislação infraconstitucional 
veio instrumentalizar e/ou dar efetividade aos 
princípios consagrados no texto constitucional e 
nos diversos diplomas internacionais dos quais são 
signatários esses países. 
Por outro lado, o ritmo da conscientização e das 
mudanças não tem sido rápido o bastante para 
deter os processos de degradação ambiental 
e esgotamento dos recursos naturais, entre 
eles a água. Continuamos a consumir de forma 
desenfreada os recursos do planeta e cada vez mais 
parece que estamos chegando a um ponto “sem 
volta”. 
A tecnologia permite hoje vislumbrar soluções 
de curto e médio prazo. E elas são necessárias, 
pois o tempo para superar esses desafios também 
se escasseia. Entretanto, a vontade política é 
fundamental para que os dispositivos legais sejam 
mais que “meras palavras”. A alocação de recursos 
humanos e financeiros, a definição de políticas 
efetivas e a cobrança por resultados exigem 
um esforço humano que vai além da simples 
promulgação de textos normativos. Considerando 
o que está em jogo, desistir ou retroceder não são 
opções.
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