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APRESENTAÇÃO
“De todos os cilícios, um, apenas, me foi grato sofrer:
cinquenta anos de desassossego, a ver correr,
serenas, as águas do Mondego”
Miguel Torga

A água é um recurso natural de grande valor económico, ambiental e social, fundamental à
subsistência e bem-estar do Ser Humano e dos ecossistemas terrestres. A sua disponibilidade
assinala, todavia, grandes contrastes, tanto em termos espaciais como temporais. Daí resultam
problemas relacionados com a sua escassez ou excesso (por exemplo as secas e as
cheias/inundações), a que se associam o crescente consumo humano e de alguns setores de
atividade, a degradação da sua qualidade e as variações recentes na sua quantidade impostas
pelas mudanças climáticas.
Recurso vital, essencial à produção de bens e serviços, manancial de biodiversidade, fonte de
inspiração e de lazer, mas também de conflito, a gestão das águas superficiais e subterrâneas
requer uma visão holística, que concilie as necessidades humanas, o desenvolvimento económico
e a proteção dos ecossistemas naturais, por forma a não comprometer a sua sustentabilidade.
Neste livro, denominado Territórios de Água, analisam-se e discutem-se múltiplas dimensões
ligadas à água, em vários territórios nacionais e internacionais, encontrando-se dividido em
quatro partes principais.
A primeira parte, dedicada à análise dos Riscos e Dinâmicas Hidrológicas, aborda vários exemplos
associados à manifestação de riscos e outras dinâmicas hidrológicas, privilegiando-se as dinâmicas
fluviais, como resultado das complexas interações entre os elementos físicos e antrópicos
presentes.
Na parte II, Água, Cidade e Turismo, os ambientes aquáticos emergem com usos tão diferenciadores e inovadores que lhes dão um carácter multifuncional. Contudo, num mundo cada vez
mais dominado pelas grandes concentrações urbanas, o incremento nas necessidades de
consumos, quer pelo crescimento da população, quer pelas atividades relacionadas com a água,
obrigam a uma reflexão sobre a sua própria fragilidade, sobretudo em termos de qualidade,
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servindo de ensejo para a valorização das temáticas da sustentabilidade territorial e do estudo de
modos de redução de impactes ambientais. As paisagens de água emergem, no entanto, cada vez
mais com valor cultural, lúdico, de entretenimento e turístico. Neste “novo” cenário, o lazer e o
turismo adquirem significados económicos, sociais, culturais e simbólicos particularmente
relevantes. Os rios, os estuários, os lagos, o mar são hoje palco de novas utilizações - turismo
náutico, iatismo, turismo fluvial, animação turística, rotas e itinerários de visitação turística em
ambiente marítimo e fluvial, praias fluviais, desportos e atividades radicais, pesca desportiva,
entre outras.
Na parte III, denominada Políticas e Gestão da Água, são abordadas políticas que atribuem um
papel importante e determinante à água, enquanto elemento ambiental e recurso natural. São
igualmente, discutidos problemas e questões ligadas à gestão da água, que se prendem com a
desigual distribuição e acesso, com sua qualidade e com a necessidade de adotar novos modelos
de governação ao nível da bacia hidrográfica, em particular, e ao nível domínio hídrico, em geral.
Perante estes grandes desafios, tanto formuladores de políticas como planificadores precisam de
fazer muito mais para melhor compreender e gerir com eficiência e sustentabilidade os recursos
hídricos de que dispomos.
A última parte, Água, Educação e Cultura, reflete a importância que a educação pode ter na
construção de novos conceitos, na mudança de hábitos e no diálogo intergeracional. Apesar das
questões ligadas à água, enquanto tema educacional, poderem ser abordadas sob diversas
perspetivas e em várias áreas disciplinares, na Geografia emergem sob duas perspetivas
principais: a água enquanto recurso e os riscos associados à água. Neste contexto, é importante
educar para a preservação da água enquanto recurso e para a mitigação das consequências da
manifestação dos riscos climático-hidrológicos e de poluição, através da adoção quer de medidas
coletivas, quer de medidas individuais. Por último, a água emerge como um dos elementos
centrais da reprodução não somente material mas também simbólica dos territórios, capaz de
captar materialidades, espacialidades e imaterialidades, que se manifestam de maneira simbólica,
imaginária, afetiva, mas sempre complementares, nas interpretações geográficas.
A água assume-se, assim, neste século, como um recurso estratégico e a sua gestão corresponde
a um desafio transversal à sociedade, por envolver não só as comunidades científica, política,
empresarial e ligada à gestão territorial, mas também cada cidadão, nas suas ações individuais
e/ou coletivas.
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AS CHEIAS NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS FORNOS: PONTOS CRÍTICOS E
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
THE FLOODS IN THE SUB-BASIN THE RIVER OF FORNOS: CRITICAL POINTS AND MINIMIZATION
MEASURES
João Pardal
CEGOT/DG/UC, Portugal. jpardal.ambiente@gmail.com
Lúcio Cunha
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Alexandre Tavares
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RESUMO
As cheias e as consequentes inundações são consideradas um dos riscos naturais com maiores
impactos societais. Nos últimos anos tem-se verificado o aumento dos episódios de cheia,
nomeadamente em pequenas bacias hidrográficas, como é o caso do rio dos Fornos, afluente do
rio Mondego, onde ocorreram picos de cheia dos quais resultaram danos nomeadamente com
habitações e comércios destruídos, indústrias encerradas, populações isoladas e corte de vias
rodoviárias e ferroviárias.
Através do levantamento de campo e da utilização de três elementos cartográficos para a
dinâmica hídrica, áreas inundáveis, áreas alagáveis e pontos críticos de escoamento superficial,
com apoio de sistemas de informação geográfica, delimitaram-se zonas que ao nível dos
instrumentos de ordenamento, planeamento e da gestão municipal do território devem refletir:
condicionamentos, restrições na utilização e uso do solo, incluindo a adoção do princípio de áreas
non aedificandi; alterações de topografia; rebaixamento de níveis; adoção de medidas de
minimização através de intervenções nos canais de escoamento, nomeadamente de limpeza,
desobstrução, desassoreamento; renaturalização dos canais de escoamento; recuperação da
galeria ripícola; redimensionamento das seções hidráulica e dos sistemas de escoamento,
reperfilamento morfológico dos aterros da planície aluvial; implementação de sistemas vigilância
e de aviso de cheia.
Palavras-chave: bacia hidrográfica, escoamento; cheias; áreas inundáveis; medidas de mitigação

ABSTRATCT
Floods are considered one of the natural hazards with major social impacts. In recent years there
has been observed increased episodes of flood, particularly in small watersheds, such as the river
of Fornos, Mondego River tributary, where flood peaks occur which result damages in particular
houses and businesses destroyed, closed industries, isolated populations and cut roads and
railways.
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Through the field survey and the use of three cartographic elements for hydro dynamics,
wetlands, floodplains, wetlands and critical points runoff, with the support of geographic
information systems, delimiting zones which, in terms of planning tools, planning and municipal
land management must reflect: conditionings, restrictions on the land use, including the adoption
of the principle areas of non aedificandi; topography changes; lowering levels; adoption of
mitigation measures through interventions in drainage channels, in particular cleaning, clearing,
desilting; renaturation of the flow channels; recovery of riparian gallery; resizing of hydraulic
sections and drainage systems, morphological reprofiling of the embankments of the floodplain;
implementation of surveillance systems and flood warning.
Key words: floods; outflow; floodplains; hydrographic basin; minimization measures

1. INTRODUÇÃO
Os desastres induzidos por processos naturais extremos revelam a tendência para predomínio dos
de origem hidroclimática, como as cheias e as tempestades (Munich-Re, 2005, European
Environmental Agency, 2003). Os desastres provocados por cheias têm vindo a aumentar, como
consequência do incremento da expansão urbana em planícies aluviais e das áreas
impermeabilizadas, da artificialização dos canais de escoamento dos rios, dos sistemas deficientes
de drenagens de águas pluviais nos meios urbanos e da falta de limpeza, desobstrução e
desassoreamento dos rios. As mudanças de uso e ocupação do solo nas áreas de suscetibilidade e
as dinâmicas sociais, económicas e políticas inerentes têm influenciado a magnitude e frequência
da ocorrência de cheias e aumentado o grau de exposição e de vulnerabilidade ao risco, com o
consequente risco e as perdas e danos associados. As cheias rápidas em pequenas bacias pela
dificuldade de gestão do pico de cheia e pela capacidade destruidora, são, atualmente, uma das
maiores preocupações das populações e das entidades públicas responsáveis pela sua gestão
(Montz, 2000; Coelho et al., 2004; Coelho et al., 2006; Paiva & Silva, 2005; Marafuz, 2011; Santos
et al., 2013)
Os picos de cheia são processos recorrentes, característicos das bacias hidrográficas em resultado
da precipitação e da morfometria das bacias; são tanto maiores quanto mais intenso e
concentrado for o episódio chuvoso. A velocidade e magnitude dependem de fatores intrínsecos
das bacias hidrográficas, tais como o tipo de solos e a sua capacidade de infiltração, a natureza do
revestimento, o tamanho e forma das bacias e a natureza da ocupação do território (Ferreira &
Pardal, 2003; Coelho et al., 2005). Pequenas bacias hidrográficas que não têm registos
hidrométricos de caudais, ou que não apresentam registos na memória coletiva das comunidades
evidenciaram nas últimas décadas ocorrências com a destruição de infraestruturas,
equipamentos, habitações, rotura dos ecossistemas naturais, sociais e económicos. Estes
impactos resultam da alteração das características das bacias hidrográficas e da natureza de
ocupação do território, que urge estudar para encontrar as melhores soluções de mitigação e de
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adaptação às novas condições ambientais, nomeadamente as decorrentes das alterações
climáticas.
O espaço de Coimbra é, historicamente, um espaço de suscetibilidade geomorfológica e climática,
onde se destacam os movimentos de instabilidade em vertentes e taludes, os processos de
erosão hídrica e alguns movimentos de subsidência e colapso de fundamentação cársica.
Contudo, são os episódios de cheias e inundações, na dependência do rio Mondego e seus
afluentes, ou por dificuldades de escoamento superficial em espaço antropizado, que mais têm
afetado a população local. Nas últimas três décadas registaram-se grandes alterações na dinâmica
territorial, social e económica do Município de Coimbra, que resultaram numa intensa ocupação
antrópica, com profundas alterações no uso e ocupação do solo. A progressiva urbanização, a
densificação das infraestruturas viárias, a construção de novos equipamentos, a modificação das
atividades industriais e comerciais ou a alteração das práticas agro-florestais levaram a uma
duplicação do espaço urbano, à impermeabilização do solo, ao corte de linhas de escoamento
natural, à artificialização de inúmeros canais e à ocupação de leitos de inundação com
construções ou materiais de aterro. Este conjunto de forçadores conduziu ao incremento da
perigosidade e da exposição da população aos processos naturais (Tavares & Soares, 2002;
Tavares & Cunha, 2004, 2008; Tavares et al., 2013).
Apesar dos sistemas de regularização da bacia do Mondego e das obras de regularização de leitos
e estabilização de margens, por parte do Instituto da Água (INAG) na década de 1990,
nomeadamente no rio dos Fornos, ribeiro de Botão, rio Resmungão, ribeira de Eiras, ribeira da
Arregaça, ribeira de Coselhas e ribeira de Reveles (Tavares & Cunha, 2004, 2008) e das
intervenções de limpeza, desassoreamento e desobstrução, execução de açudes, construção de
pontões, proteção marginal e criação de espaço de recreio que decorreram em 2000 no ribeiro de
Botão e nos rios de Fornos e Resmungão, no âmbito do “Plano de Acção para a Requalificação
Ambiental de Souselas – Projecto de Reabilitação da Rede Hidrográfica”, as quais introduziram
algumas alterações no equilíbrio dos rios, segundo Tavares & Cunha (2004, 2008) continuam a
registar-se cheias nas bacias dos rios Ceira e Fornos e nas margens das ribeiras de Ançã e Eiras,
com inundação de espaços agrícolas e urbanos.
O presente trabalho tem como objetivo efetuar uma análise das recentes cheias ocorridas na subbacia hidrográfica do rio dos Fornos, concelho de Coimbra, identificando as principais causas,
procedendo à representação cartográfica dos limites de inundação e dos pontos problemáticos,
de forma a poder propor medidas de gestão mitigadoras dos impactos negativos das cheias.

2. CASO DE ESTUDO: SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS FORNOS
2.1. Metodologia de análise e definição de elementos da dinâmica hídrica
O trabalho desenvolvido tem por base a metodologia utilizada por Tavares & Cunha (2004 e 2008)
onde se estabelece como objeto de representação cartográfica para as cheias e inundações no
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espaço de Coimbra três elementos cartográficos: “Áreas inundáveis - áreas contíguas na margem
das linhas de água e que tenham sido atingidas por cheias num período centenário. Considerou-se,
assim, nos casos em que subsistiam dúvidas, que correspondem ainda à área inundável as zonas
onde existem evidências ou descrições de permanência de uma coluna de água com pelo menos
15cm de altura acima da superfície do terreno, por mais de 6 horas; Áreas alagáveis - representam
os terrenos onde estão registadas ou documentadas evidências de extravasamento rápido dos
cursos de água, com tempo de permanência curtos (inferior a 6 horas) ou em que não é
ultrapassada uma altura de 15cm de espessura da coluna de água acima da cota de superfície do
terreno. Pontos críticos de escoamento superficial: 1) edifícios ou conjunto de edifícios em áreas
inundáveis ou alagáveis a que se associam danos materiais; (2) edifícios com desenvolvimento
subterrâneo em que devido ao escoamento superficial ou variações do nível freático tenham
necessitado de ações de bombagem adicionais; (3) locais naturais ou artificiais de
estrangulamento do escoamento superficial ou sub-superficial com refluxo para montante; (4)
locais em que a inundação alagamento provoca interrupção de vias de comunicação; (5) locais em
que o caudal escoado ou a velocidade de escoamento desencadeiam processos de instabilidade
em vertentes (ex. erosão, movimentos de massa, impulsos em muros e edifícios) ”.
Procedeu-se à reconstituição histórica das cheias ocorridas a 26 e 27 de janeiro de 2001, 2 janeiro
de 2003 e 25 de outubro de 2006 na sub-bacia hidrográfica do rio dos Fornos, procedendo ao
levantamento bibliográfico, registos hemerográficos (Diário de Coimbra e Diário As Beiras) e
testemunhos orais, complementados com o levantamento de registos epigráficos no campo das
situações de inundação ou de drenagem deficiente. Com base nos dados recolhidos, e com o
apoio do software de Sistema de Informação Geográfica, ArcGIS 10.2 (ESRI ), procedeu-se à
representação cartográfica das áreas inundáveis, das áreas alagáveis e dos pontos críticos
identificados no território das freguesias de Souselas - Botão, Brasfemes, Torre Vilela – Trouxemil
e Antuzede-Vil Matos do concelho de Coimbra.
2.2. Caraterização da sub-bacia hidrográfica do rio dos Fornos
O território em estudo integra-se na bacia hidrográfica do rio Mondego e apresenta uma área de
drenagem de 66 km2 de escoamento direto (Tavares, 1999; Tavares & Cunha, 2004). A sub-bacia
hidrográfica do rio dos Fornos, afluente da margem direita do rio Mondego, cujo cumprimento da
linha de água principal é de 24km, situa-se a norte da cidade de Coimbra, numa espaço
suburbano, que engloba, entre outras, as povoações de Botão, Pisão dos Canaviais, Lagares,
Souselas, Ribeiro de Vilela, Torre de Vilela, Ponte de Vilela, Fornos, Alcarraques, Adémia de Baixo.
Com uma forma alongada, uma orientação genérica de NE – SW, a altitude a variar entre os 522m
e os 11m, esta sub-bacia hidrográfica faz a drenagem dos terrenos do Maciço Hespérico na
transição para os terrenos da Orla-Meso-Cenozóica. A cabeceira situa-se na extremidade norte do
Maciço Marginal de Coimbra, na vertente ocidental da Serra do Bussaco. A sub-bacia desenvolvese, assim, nos terrenos do complexo xisto-grauváquico, ultrapassa o afloramento de grés do
Triásico e a área de calcários margosos jurássicos, para depois evoluir nos terrenos aluviais do rio
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Mondego, onde conflui a jusante
de Coimbra (Ferreira & Pardal,
2003; APA, 2012). É no espaço
morfotectónico deprimido de
Souselas,
com
substrato
margocalcário (Almeida et al.,
1990), que à saída da vila com o
mesmo nome e no topónimo local
das “Encruzilhadas”, que se
juntam
os
afluentes
rio
Resmungão e o ribeiro de Botão,
que formam o curso de água de
ordem superior, o rio dos Fornos.
A montante, o rio dos Fornos e os
seus
afluentes
aparecem
profundamente entalhados em
vales encaixados com declives,
por vezes, superiores a 16% (o
declive máximos é 42% e o médio
10%)
e
marcados
por
alinhamentos
de
faturação,
nomeadamente meridianos, e
roturas no declive longitudinal. A
jusante de Botão, o vale adquire
progressivamente um largo fundo
plano e apresenta um perfil
Figura 1 – Bacias de drenagem da área territorial do município
transversal assimétrico onde se
de Coimbra (a partir de Tavares & Cunha, 2004).
destacam
topograficamente
as
elevações de Alhastro, Brasfemes e Logo Deus (Tavares, 1999, APA, 2011). O rio dos Fornos e os
seus principais afluentes, rio Resmungão e ribeiro de Botão, funcionam em regime semitorrencial, característico dos rios mediterrânicos.
O coberto vegetal é formado nas zonas de cabeceira por povoamentos de monocultura ou mistos
de pinheiro e eucalipto, com pequenas áreas de bosques de carvalhos (Quercus spp.), que
constituem uma relíquia dos carvalhais primevos, com dominância do carvalho-cerquinho ou
português (Quercus faginea subsp. broteroi) e no vale por pequenos núcleos de vegetação
climácica ripícola, salgueirais, choupais, amiais e freixiais, sem constituírem, na maioria dos casos,
séries vegetais completas. Nos terrenos calcários ocorre vegetação marcadamente mediterrânica
de folha persistente. A agricultura do vale caracteriza-se pela existência de um mosaico de
habitats, constituídos por campos agricultados, com milheirais, olival, vinha e culturas arvenses de
sequeiro.
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Quadro 1 - Área de drenagem e representação topográfica (Tavares, 1999)
Sub-bacia hidrográfica
Rio Fornos

Classif.
Decimal

Rio Fornos

Área Total Representação Topográfica no
2
(Km )
Concelho EB*/EC**

710 24

76

EC

a

710 24 02

5,75

BR - EC

Rib Paço/Larçã

a

710 24 04

5,91

BR - EC

Rio Resmungão

710 24 01

20,7

EC

Rib S. Martinho

*BR – Bacia de receção representada pela metade superior da sub-bacia hidrográfica
**EC – Canal de escoamento e confluência com ordem superior, representados pela metade inferior da sub-bacia hidrográfica

A análise histórica da ocupação antrópica da sub-bacia hidrográfica do rio dos Fornos demonstra
que nas últimas décadas as condicionantes de natureza física não foram impeditivas da alteração
do equilíbrio dinâmico da superfície. A partir da década de 1970, esta área do concelho, sofreu
profundas alterações de natureza social e económica, resultado do processo de industrialização.
O Plano Diretor Municipal de Coimbra (1994) alterou de forma evidente as dinâmicas de
ocupação do espaço, sendo que a sub-bacia hidrográfica do rio dos Fornos passou a integrar o
espaço de planeamento 3A, polarizado por Souselas, que integra uma extensa zona agrícola ao
longo do Vale dos Fornos e pelo espaço 4A, a Este, pouco construído. Esta estrutura de
ordenamento veio refletir o forte crescimento urbano verificado a partir da década de 1980,
nomeadamente nos eixos Souselas – Torre Vilela e Sargento Mor – Trouxemil, com aumento dos
licenciamentos de novos edifícios habitacionais e de novos loteamentos, nomeadamente de
natureza comercial e industrial, e consequente ocupação do Vale dos Fornos, a que se juntaram
novas estruturas viárias (IC2, IP3 e nó dos Fornos), que impuseram redefinições geométricas em
áreas de escoamento e novas passagens hidráulicas, onde as condicionantes físicas o não
recomendavam (Tavares, 1999; CMC, 1993; CMC, 1994; Tavares & Cunha, 2004 e 2008; Santos et
al., 2013; CMC, 2014).

Figura 2 - Aspetos atuais da ocupação antrópica do vale do rio dos Fornos
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2.3. Registo histórico de cheias
O Inverno de 2000-2001 foi bastante chuvoso, a abundância de precipitação ocorrida desde
novembro e a excecionalidade dos quantitativos pluviométricos caídos na bacia ao longo dos
meses de dezembro e janeiro, deram origem às cheias de 7-8 de dezembro de 2000 e de 5-6 de
janeiro de 2001, bem como à grande cheia de 26 e 27 de janeiro no vale do rio Mondego. A
precipitação totalizada em dezembro de 2000 e janeiro de 2001 concelho de Coimbra,
corresponde um período de retorno de cerca de 140 anos, e o valor máximo em 24h (26-27 de
janeiro de 2001) corresponde a um período de retorno de 70-150 anos numa área centrada em
Santa Comba Dão (Rodrigues et al., 2001; Cunha, 2002 e 2003), apesar de como refere Ganho
(2002), e de acordo com os registos do Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra (IGUC) no
período 1891-1990, os valores não foram, de outubro de 2000 a março de 2001, ultrapassados no
que respeita à precipitação máxima em 1h, em 24h, nem para o conjunto destes seis meses. A
cheia de 26-27 de janeiro de 2001 causou a inundação de toda a planície aluvial do rio dos Fornos
e dos núcleos urbanos de Souselas, com isolamento do centro da Vila e dos Bairros do Matoito,
Moenda, Almoinhas e Azenha, Ribeiro de Vilela, Ponte de Vilela e Fornos, tendo ficado inundada a
ETAR de Souselas devido ao transbordo do rio Resmungão.
Por sua vez, o episódio chuvoso que deu origem às cheias de 2 de janeiro de 2003 surge na
sequência de um período particularmente húmido, no final de Dezembro de 2002, com uma
precipitação mensal de 270 mm, e com 75 mm de precipitação registados para o dia 2 de janeiro
(estação meteorológica da Escola Superior Agrária de Coimbra em Bencanta). Embora episódios
desta magnitude tenham um período de retorno de cerca de 20 anos, o máximo diário registado
no período de 1930 a 1960 foi de 84mm, à data não havia memória de alguma vez se terem
registado picos de cheias tão catastróficas nesta sub-bacia hidrográfica (Ferreira & Pardal, 2003).
Toda a planície aluvial foi inundada, bem como os núcleos urbanos de Souselas (centro histórico
da Vila e isolamento dos Bairros do Matoito, Moenda, Almoinhas e Azenha), Ribeiro de Vilela,
Ponte de Vilela e Fornos sofreram inundações. O ribeiro de Botão galgou a ponte da Azenha e o
rio Resmungão galgou a ponte do Matoito. Em Souselas, Ribeiro de Vilela e Ponte de Vilela,
registou-se a destruição do interior de algumas habitações, com 6 pessoas desalojadas em
Souselas e a ETAR local a ficar inoperacional devido ao transbordo do rio Resmungão.

1

2

3

Figura 3 - Cheia do rio dos Fornos, 25 de outubro de 2006: 1 – transbordo do rio Resmungão, Souselas; 2 e
3 – Fornos sem inundação e com inundação (foto 3 - cedida pela Junta de Freguesia de Torre de Vilela)
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Quadro 2 - Elementos afetados pela cheia de 26 de outubro de 2006 na sub-bacia hidrográfica
do rio dos Fornos

União Freguesias
Souselas-Botão

EN336,
EM 537 e
537-2

União Freguesias
Trouxemil-Torre Vilela

Rede rodoferroviária
cortadas

Linha do
norte IC2,
acessos
ao IP3 e à
A1, EN336,
EM 537 e
537-2

Povoações
isoladas ou parcialmente

Pisão dos Canaviais;
Lagares; S. Martinho
Pinheiro; Souselas (centro
histórico, bairros do Matoito,
Moenda, Almoinhas e
Azenha)

Ribeiro de Vilela,
Ponte Vilela; Fornos; Adémia
Baixo; Alcarraques

Galgamento
Habitações
Desalojados
de pontes Comércio/Serv.
Industria

Movimentos
de massas

13

Habitações 60
Comércio - 2
Industria - 1

20

5,
com corte de
estradas
municipais

3

Habitações -37
Comércio -19
Industria - 1

10

Infraestruturas

ETAR
inoperacional

O ano de 2006 teve uma precipitação anual de 1130,8 mm, cerca de 20 % acima do valor médio
anual. O outono foi particularmente chuvoso, com uma precipitação bastante elevada no mês de
outubro, a rondar 294,4 mm (estação meteorológica da Escola Superior Agrária de Coimbra em
Bencanta). No dia 25 de outubro registaram-se 92 mm, valor máximo absoluto em 24 horas nos
últimos 50 anos. Entre as 21h00 do dia 24 e as 9h00 do dia 25, registaram-se valores de
precipitação acumulada na ordem dos 75,2mm. Entre a 01h00 e as 02h00 registaram-se 33,1mm,
o que representa, mais de um terço da precipitação ocorrida entre as 21h00 do dia 24 e as 9h00
do dia 25 (informação cedida pelo Gabinete Municipal de Proteção Civil/CMC). Este episódio
originou, no dia 25 de outubro, grandes inundações em todo o concelho de Coimbra, e muito
particularmente na sub-bacia hidrográfica do rio dos Fornos, com toda a bacia aluvial inundada,
populações isoladas, destruição de bens patrimoniais, encerramento de comércio e industria,
corte da rede rodoviária (Quadro 2). Nas povoações de Fornos e em Souselas o nível da água
atingiu cerca de 1,5m de altura em algumas habitações. Em Souselas o núcleo histórico foi
inundado desde a Rua do Lagar ao Largo do Senhor do Terreiro e a rua do Mercado, onde se
registou uma extensão da área inundável que ficou a cerca de 150 m do Largo 25 de Abril; estas
duas situações não tinham registo na memória coletiva dos últimos 80 anos.
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Figura 4 - Carta de perigosidade de cheias/inundação e pontos críticos de escoamento
superficial na sub-bacia hidrográfica do rio dos Fornos

2.4.Identificação e descrição dos pontos críticos da sub-bacia do rio dos Fomos
A projeção dos pontos críticos, segundo a metodologia seguida, permite identificar as localidades
de Botão, Souselas, Fornos e Alcarraques como os aglomerados onde se registou o maior número
de pontos críticos e de áreas inundáveis e alagáveis.

Figura 5 - Pontos críticos: 1- rio Resmungão, ponte do Mergulhão; 2 - rio dos Fornos, estrada da Espertina; 3
- Ribº. Botão, ponte de Frades
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Ponto crítico

Caraterísticas

Pisão Canaviais

Dificuldade de escoamento devido ao sub-dimensionamento da passagem hidráulica, com
tabuleiro a cota baixa, e à existência de zonas de obstrução por vegetação.

Lagares

Dificuldade de escoamento devido ao sub-dimensionamento da passagem hidráulica
(ponte Sandia) ocorrência de zonas de erosão fluvial e de obstrução por vegetação.

Fontes

Obstrução por vegetação e zonas de erosão fluvial.

Dificuldade de escoamento devido ao sub-dimensionamento da passagem hidráulica,
zonas assoreamento e de erosão fluvial. Artificialização do leito do rio, com barreiras
transversais, comportas, e muros.
Ponte Matoito/ Alteração topográfica das margens e zonas erosão hídrica. Ocupação urbana em zonas
Ponte da Fonte historicamente inundáveis.
Ponte
Alteração da rede hidrográfica primitiva, com alteração do percurso, artificialização do
Mergulhão
canal de escoamento, alteração da cota primitiva do leito do rio e enrocamentos.
Ponte Matoito

Souselas

Rio Resmungão

Quadro 3 – Caraterização dos pontos críticos identificados no rio Resmungão

Ponte Estreitas II Dificuldade de escoamento devido ao sub-dimensionamento da passagem hidráulica, com
tabuleiro a cota baixa. Zonas de assoreamento a montante e de obstrução por vegetação a
jusante.

Quadro 4 – Caraterização dos pontos críticos identificados no ribeiro de Botão
Ponto crítico
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Souselas

Ribeiro Betão

Botão

Ponte Coimbrã

Caraterísticas
Dificuldade de escoamento do sistema fluvial devido ao sub-dimensionamento da
passagem hidráulica.

PH EN336

Alteração topográfica das margens e regularização de leitos, com confinamento de secção
de vazão na área do Botão/Souselas. Zonas de obstrução por vegetação a jusante.
Porto
Seco/ Alteração da rede hidrográfica primitiva, com alteração do percurso, e artificialização do
Ponte Frades
canal de escoamento. Efeito barreira devido às infraestruturas rodoviárias (IP3):
Ocupação da planície aluvial com aterros. Extensas áreas de impermeabilização.
Ponte Frades

Alteração da rede hidrográfica primitiva e artificialização do canal de escoamento.
Barreiras transversais, comportas, assoreamento e obstrução por vegetação.

Ponte da Azenha Zonas de obstrução por vegetação e extensas áreas de erosão fluvial. Motas e margens
degradadas, sem vegetação ripícola. Elementos de escoamento auxiliares, manilhas,
degradados e obstruídos.
Rib. S. Martinho Dificuldade de escoamento devido ao sub-dimensionamento da passagem hidráulica,
(PH´s)
zonas de assoreamento e zonas de obstrução por vegetação.
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Quadro 5 – Caraterização dos pontos críticos identificados no rio dos Fornos

Ponto crítico

Trouxemil

Rio Fornos

Vilela

Ponte Pedrinha

Caraterísticas
Dificuldade de escoamento devido à obstrução por vegetação e à existência de aterros.

Rib.
Vilela/ Dificuldade de escoamento devido à existência de passagens hidráulicas subPonte Vilela
dimenesionadas e à obstrução por vegetação. Expansão urbana para zonas historicamente
inundáveis e ocupação da planície aluvial com aterros.
Fornos

Dificuldades do escoamento devido ao aumento da área impermeabilizada e do efeito
barreira, por ocupação da planície aluvial, em zonas históricas de inundação, com
infraestruturas rodoviárias, urbanas (habitação, comércio e industria) e com aterros.
Alteração da rede hidrográfica primitiva, com canalização da rede secundária, seções
hidráulicas e sistemas de drenagem com dimensões sub-dimensionadas.
Ponte Estrada Zonas de erosão hídrica, com degradação de margens, de assoreamento e de obstrução
da Espertina
por vegetação. Ocupação da planície aluvial com aterros.
Adémia de Baixo Dificuldade de escoamento devido às zonas de obstrução por vegetação e da ocupação da
planície aluvial com aterros.
Alcarraques

Zonas erosão hídrica e degradação de margens. Dificuldade de escoamento devido ao
assoreamento, à obstrução por vegetação e à ocupação da planície aluvial com aterros.

CONCLUSÃO
As cheias, devido aos impactos sociais, económicos e ambientais que causam, são a componente
da dinâmica fluvial que maiores desafios colocam às autoridades com competência na área da
proteção civil, nomeadamente as autárquicas, e às populações. As alterações globais, a nível
climático, e as perturbações do uso do solo em áreas urbanas e suburbanas, podem causar
alterações importantes nos processos hidrológicos que se traduzem em grandes magnitudes de
cheia. Pequenas bacias hidrográficas, como a do rio dos Fornos, que não tinham registos de
cheias assinaláveis, ou tão destrutivas, pelo menos no período abrangido pela memória das
populações locais, apresentam eventos recentes de maior severidade. Esta alteração parece ser o
resultado de um conjunto de alterações ao nível dos episódios chuvosos e das características das
bacias hidrográficas, mas essencialmente das formas de ocupação antrópica, nomeadamente de
uso e ocupação do solo e alteração das condições de escoamento hidráulico.
Das cheias ocorridas na sub-bacia hidrográfica do rio dos Fornos, em 26 e 27 janeiro de 2001, 2
janeiro de 2003 e 25 de outubro de 2006, resultaram avultados prejuízos com a inundação de
habitações e empresas, pessoas desalojadas, destruição de bens patrimoniais, encerramento de
empresas, corte da rede ferroviária e rede rodoviária, para além dos elevados encargos
financeiros suportados pelas autarquias (município e freguesias), devido à necessidade de
mobilizar meios humanos e equipamento, para operações de salvamento, de desobstrução e
limpeza. A intensa antropização da bacia, nas últimas décadas, devido à expansão urbana, à
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construção de novas vias rodoviárias (IC2 e IP3), à deposição de aterros na planície aluvial, à
artificialização da rede hidrográfica e ao sub-dimensionamento de algumas passagens hidráulicas
levaram a novas morfometrias fluviais, que em conjunto são as principais causas dos impactos
negativos causados pelas cheias.
Em face dos resultados apresentados e da tipologia dos danos identificados, ressalta a
importância da implementação de medidas de prevenção, redução e mitigação do risco para a
bacia hidrografia do rio dos Fornos, nomeadamente:
Prevenção
- Aplicação das regras estabelecidas nos instrumentos do ordenamento do território,
como a Reserva Agrícola Nacional, a Reserva Ecológica Nacional e o Domínio Hídrico, que
limitem a ocupação das áreas alagáveis e inundáveis e que interditem a construção em
leito de cheia;
- Reforçar os meios de fiscalização e a obrigatoriedade do cumprimento do estabelecido
na Lei da Água, Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, por parte do município, nos
aglomerados urbanos, dos proprietários, nas frentes particulares fora dos aglomerados
urbanos e dos organismos dotados de competência, própria ou delegada, para a gestão
dos recursos hídricos na área, nos demais casos, para a realização de ações de
conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas, nomeadamente a
limpeza e desobstrução das linhas de água, a reabilitação de linhas de água degradadas e
das zonas ribeirinhas e prevenção e proteção contra os efeitos da erosão de origem
hídrica;
- Adotar critérios de projeto de infraestruturas de drenagem, incluindo a definição dos
níveis de risco admissíveis em situações em que a capacidade de vazão seja excedida. Os
cálculos para os sistemas de recolhas de águas pluviais, os diques, as passagens
hidráulicas e as manilhas devem ter em consideração o cálculo da cheia máxima para um
período mínimo de retorno de 100 anos, considerando a precipitação, a área da bacia, o
aumento expetável da área impermeabilizada e os diferentes cenários de alterações
climáticas previstos para a bacia hidrográfica, como suportado por Santos et al. (2013) e
Marques et al. (2013);
- Elaborar a carta de risco de inundações, tendo em vista a identificação a caracterização
de zonas potencialmente críticas, incluindo a avaliação da vulnerabilidade;
- Expandir o Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos (SVARH) na sub-bacia
hidrográfica do rio dos Fornos, através da operacionalização de uma rede de
monitorização de recursos hídricos - redes meteorológica, hidrométrica e
sedimentológica - de forma a conhecer o estado dos diferentes componentes do ciclo
hidrológico (caudais, situação dos aquíferos) e a informação meteorológica que permita
gerir as situações de cheia através da adoção de medidas adequadas e ao
estabelecimento de modelos de evolução;
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- Promover a melhoria do nível de informação às populações que vivam em locais de
perigosidade identificada, em articulação com os serviços municipais de proteção civil,
para que possam conhecer medidas de autoproteção, de forma a diminuir a
vulnerabilidade e a aumentar resistência e a resiliência das comunidades.
Redução e mitigação
- Realizar operações de limpeza, de desobstrução, de desassoreamento das linhas de água e
de reposição das margens e motas;
- Proceder a ações de limpeza, manutenção e conservação dos sistemas de drenagem
(aquedutos, passagens hidráulicas), de forma a mantê-los operacionais e com capacidade de
vazão;
- Realizar uma avaliação da eficácia das estruturas transversais, colocadas no ribeiro de Botão
e no rio Resmungão e restabelecer, tanto quanto possível, a rede hidrográfica primitiva;
- Corrigir as secções das passagens hidráulicas e sistemas de escoamento subdimensionados;
- Remover os aterros existentes na planície aluvial, de forma a manter as áreas naturais de
inundação;
- Construir uma bacia de retenção a montante dos Fornos, para receber as águas drenadas do
IC2 e IP3;
- Recuperar a galeria de ripícolas, fundamental para minimizar os picos de cheia, através de
bosques caducifólios, como os amiais (amieiros, Alnus glutinosa), salgueirais arbóreoarbustivos, freixiais (freixos, Fraxinus angustifolia), olmedos (ulmeiros, Ulmus minor) e
choupais (choupos-negros, Populus nigra choupo branco, Populus alba), bem com espécies do
sub-bosque, o pilriteiro (Crataegus monogyna), o sabugueiro (Sambucus nigra), sanguinhode-água (Frangula alnus) e o loureiro (Laurus nobilis);
- Proceder à relocalização de edifícios coletivos identificados em locais de risco muito elevado
de cheia.
Cunha et al. (2012) referem que o risco de cheia e de inundação ganha uma importância
crescente nos centros urbanos, e que as áreas ribeirinhas são, por si só, áreas de elevada
perigosidade e de potencial risco, pelo que os estudos desenvolvidos mostram que áreas
potencialmente inundáveis devem ser consideradas como um fator a ter em conta no âmbito do
ordenamento do território, cumulativamente com outros fatores condicionantes do uso do solo.
Segundo os mesmos autores, estes estudos devem contribuir para uma boa gestão do território,
devendo servir de base de trabalho para os agentes da Proteção Civil, ao nível prevenção,
proteção, preparação e previsão destes fenómenos, através da articulação de conhecimentos e
ações de todas as entidades com responsabilidade na gestão do território, no planeamento local e
proteção civil. Neste sentido, a identificação das áreas de risco de inundação nas bacias é
elemento fundamental para o desenvolvimento de um novo modelo ordenamento do território,
nomeadamente que permita uma gestão mais flexível e adaptativa, incluindo a adoção do
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princípio de áreas non aedificandi, a um território em constante mutação, quer do ponto de vista
da dinâmica fluvial, quer da ocupação humana.
A elaboração da carta de riscos de inundações e do plano de gestão dos riscos de inundações,
com a identificação e caracterização de zonas potencialmente críticas, em resultado de ocorrência
de cheias, nomeadamente, em áreas urbanas, incluindo a avaliação das vulnerabilidades sociais,
económicas, ambientais e estruturais, e sua articulação com os instrumentos de gestão do
território e com os planos de emergência de proteção civil, são fundamentais para a salvaguarda
de pessoas, património e recursos naturais, bem como elemento de suporte à tomada de
decisões mais rigorosas em termos de regulamentação do uso do solo, por parte dos decisores
políticos e técnicos.
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EVOLUTION OF BEÇA RIVER FLOW: RESPONSE TO CLIMATE VARIABILITY OR TO THE CHANGES
IN LAND USE AND VEGETATION COVER
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar a evolução dos caudais do rio Beça, desde a segunda metade
do século XX até aos primórdios do século XXI e relacioná-los com as mudanças associadas à
variabilidade climática e às alterações no uso e coberto vegetal. Tanto os caudais anuais como a
precipitação são altamente irregulares, tanto em termos intra como inter anuais. Durante o
período analisado, que abrange as últimas seis décadas, observou-se uma consistente tendência
negativa, tanto nos caudais médios anuais como na quantidade de precipitação anual. Os
resultados também demonstram que a precipitação influencia grandemente as descargas fluviais,
correspondendo a cerca de 85% da variabilidade observada nos caudais anuais. Além disso, os
resultados mostram que as alterações detetadas no uso/cobertura do solo podem ter afetado os
caudais do rio, embora seja difícil avaliar a magnitude do respetivo impacte. Por conseguinte, a
avaliação dos impactes da variabilidade climática e das mudanças uso e cobertura vegetal do solo
nos caudais fluviais constituem matéria crucial para a gestão dos recursos hídricos em bacias
hidrográficas mediterrânicas.
Palavras-chave: Recursos hídricos, variabilidade climática, Mudanças no uso do solo, Rio Beça,
Portugal

ABSTRACT
This work analyses changes in the River Beça basin streamflow since the second half of the last
century, and relating them to precipitation variability and changes in land use and vegetation.
Annual streamflow and precipitation are highly irregular, both in intra and inter annual terms.
During the period analysed, which covers the last six decades, a consistent negative trend was
observed, both in mean annual streamflow and amount of annual precipitation. The results also
demonstrate that precipitation greatly influences streamflow dynamics, accounting for around
85% of the variability observed in mean annual streamflow. In addition, the results show that the
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changes detected in land use/cover may have affected the water discharges of the river, although
it is difficult to evaluate the magnitude of impact. The findings demonstrate that the impacts of
climate variability and land use/cover change on streamflow are challenging and crucial to the
management of water resources in Mediterranean river basins.
Keywords: Water resources, climate variability, Changes in land use, Rio Beça, Portugal

1. INTRODUÇÃO
Os processos hidrológicos de uma bacia hidrográfica são controlados pela inter-relação entre o
uso e cobertura do solo e o clima. A influência de elementos climáticos, como por exemplo, a
precipitação, a temperatura e a evapotranspiração são essenciais para a compreensão da
quantidade de água disponível num dado território. Por outro lado, as mudanças no uso e
cobertura do solo também influenciam o ciclo hidrológico e a quantidade de água disponível,
alterando a interceção, a taxa de infiltração, o albedo e a evapotranspiração (Ceballos-Barbancho
et al. 2008, Chawla and Mujumdar, 2015). A irregularidade e a variabilidade (intra e inter-anual)
são os aspetos marcantes do clima de Portugal.
A temperatura global do planeta nas últimas três décadas, foi sucessivamente mais elevada, do
que em qualquer década anterior, desde 1850. A temperatura média global combinada, da
superfície terreste e do oceano, calculada utilizando a tendência linear mostra um aquecimento
de 0,85 [0,65 a 1,06] º C ao longo do período de 1880-2012 (IPCC, 2014).
Em Portugal Continental, as séries temporais (1931-2000) de temperatura mínima e máxima
apresentam tendências para o aquecimento, tal como se verifica a nível global. No último quarto
de século, em particular, registou-se um aumento bastante significativo das temperaturas
máximas e mínimas médias. As observações meteorológicas indicam que os seis anos mais
quentes do período 1931-2000 ocorreram nos últimos doze anos do século XX (Miranda et al.,
2006).
A análise à evolução dos totais de precipitação em 42 estações de Portugal continental, no
período de 1960-2011, indica um padrão geral de diminuição nos valores anuais. As estações
udométricas analisadas mostraram uma consistente tendência negativa, em particular nas regiões
centro e Norte do país (Nunes & Lourenço, 2015). Ora, uma diminuição de precipitação
acompanhada de um incremento da evapotranspiração potencial (relacionado com um aumento
de temperatura), tenderá a provocar uma diminuição das disponibilidades hídricas anuais.
Por outro lado, torna-se igualmente importante estudar as mudanças no uso e cobertura do solo,
dado que estas influenciam igualmente a quantidade de água disponível. Numa área de floresta
densa, em comparação com uma área desflorestada, existe sempre uma redução no escoamento
superficial devido à interceção da chuva pelas folhas e também devido à demanda de água pelas
próprias árvores (Ceballos-Barbancho et al., 2008). O aumento do espaço florestal, para além de
esbater o impacte da chuva sobre o solo, reduz a erosão sobre o mesmo, contribui para a
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diminuição da velocidade do escoamento superficial, favorecendo a infiltração e contribuindo
para a redução das pontas de cheia.
Em Portugal, no último século, verificaram-se importantes alterações no uso do solo e cobertura
vegetal. Na primeira metade do século XX, verificou-se em simultâneo uma fase de expansão
demográfica e um alargamento do espaço agrícola, cujo apogeu se registou nas décadas de 50-60.
Após este período de intensa ocupação seguiu-se outra etapa, que se estende até à atualidade,
marcada pela desvitalização demográfica e abandono do espaço agrícola, em particular nas
regiões do Norte, Centro Interior e Alentejo (Nunes, 2007).
No presente trabalho analisa-se a evolução dos caudais do rio Beça, desde o ano hidrológico de
1950/51 até 2010/11, dando especial ênfase às variações intra-anual e inter-anual, mensal e à
frequência de número de dias com caudais inferiores ao percentil 10 e superiores ao 90. Outro
objetivo consiste em compreender a relação entre o escoamento a variabilidade climática, em
particular em relação aos valores de precipitação registados, assim como relacionar a dinâmica
hidrológica com as mudanças no uso e cobertura vegetal da respetiva área de drenagem.

2. ÁREA DE ESTUDO
A Figura 1 apresenta a localização geográfica da bacia do rio Beça. Com uma área de drenagem de
337 km2, este rio é afluente do Tâmega e tributário da margem direita do Douro. Drena os
contrafortes da Serra do Barroso, consequentemente apresenta contrastes altimétricos muito
significativos, a oscilar entre menos de 250 m e mais de 1100m, nas cotas mais elevadas. A
precipitação média anual oscila em termos espaciais, entre os 1000 e os 2000 mm/ano (Nunes,
2011).
O Quadro 1 apresenta os valores relativos à variação intra-anual dos caudais (em m3/s) no rio
Beça, na estação de Cunhas, localizada na proximidade da sua foz. Com uma média anual de 8,7
m3/s, verifica-se que os valores de caudal mais elevado registaram-se em março (78,6 m3/s) e
mais reduzido em agosto (3,3 m3/s). O seu regime é nitidamente pluvial e está dependente da
distribuição intra-anual das chuvas.

3. METODOLOGIA
A informação relativa aos caudais registados no rio Beça, assim como os dados referentes à
precipitação, foram extraídos do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH)
da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Para a análise da dinâmica hidrológica, foram
utilizadas séries mensais e anuais registadas entre 1950/51 e 2010/11, no posto hidrométrico de
Cunhas, situado na proximidade da foz desta linha de água. Optou-se pela utilização de dados
deste posto uma vez que o mesmo possui uma série de dados longa, contínua e sem falhas de
registos. Para estudar a tendência nos valores de precipitação, utilizou-se o posto udométrico de
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Cervos, pois localiza-se no interior da bacia e regista uma série de dados longa e coincidente com
a dos caudais. Analisou-se, portanto, a evolução temporal dos caudais anuais e das suas
contribuições, e expressou-se, graficamente, a tendência observada para o período estudado.
Com o objetivo de examinar a variação dos caudais médios diários analisou-se a frequência de
dias em que se superam determinados limiares. López-Moreno et al. (2003) defende que a
utilização de séries de excedências, ou seja, séries que superam um determinado limiar, em
comparação com o uso de séries de máximos anuais, permite um uso mais eficiente da
informação contida nas séries originais, pois permite incluir mais de um evento anual se
cumprirem os requisitos para serem considerados extremos. Neste caso, determinaram-se os dias
com caudais inferiores ao percentil 10, 90 e 95. Esta classificação permite avaliar se um reduzido
número de dias se caracterizam por elevados caudais ou se, pelo contrário, assinalam caudais
reduzidos, por longos períodos de tempo.
Quadro 1 - Variação intra-anual dos caudais
3
no rio Beça (em m /s)
n=61

Máx.

Méd.

Mín.

Des.padrão

O
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
S
Ano

28,2
43,3
64,7
70,7
75,2
78,6
30,1
25,8
11,5
5,9
3,3
7,2
21,5

4,2
9,5
16,7
19,2
18,3
14,2
9,5
6,4
3,6
1,5
0,7
1,1
8,7

0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
1,3

5,9
9,5
15,8
16,1
16,0
13,5
6,8
5,1
2,6
1,3
0,4
1,1
4,6

Figura 1 - Localização da bacia do rio Beça

Alencar et al. (2014) referem que os testes de Mann-Kendall e estimador da inclinação de Sen são
os mais utilizados para analisar as tendências de evolução (positiva, negativa, nula) em séries
climatológicas e hidrológicas. O teste de Mann-Kendall (MK) é um teste não paramétrico, utilizado
para determinar se uma tendência é identificável numa série temporal. A hipótese nula H 0 deste
teste é de que não há tendência na série e as três hipóteses alternativas são a evolução negativa,
nula ou positiva (Debortoli, 2013, Santos & Portela, 2007). A estatística deste teste é dada pela
Equação 1, considerando-se uma série temporal Yi de n termos (1 ≤ i ≤ n):
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𝑆=

𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑌
−𝑌

[1]
+1 𝑠𝑒 𝑌 − 𝑌 > 0

em que: 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑌 − 𝑌 =

0 𝑠𝑒 𝑌 − 𝑌 = 0
−1 𝑠𝑒 𝑌 − 𝑌 < 0

Para séries com um elevado número de termos (n), sob a hipótese nula (H0) e ausência de
população, S apresenta uma distribuição normal com média zero e variância definida pela
Equação 2. A significância de S para a hipótese nula pode ser testada com recurso a um teste
bilateral, sendo rejeitada para grandes valores de estatística z, Equação 3.
𝑉𝑎𝑟 (𝑆)
𝑛 (𝑛 − 1)(2𝑛 + 5)
=
18
(𝑆 − 1)
⎧
𝑠𝑒 𝑆 > 0
⎪ 𝑉𝑎𝑟 (𝑆)
𝑧=
0
𝑠𝑒 𝑆 = 0
⎨ (𝑆 + 1)
⎪
𝑠𝑒 𝑆 < 0
⎩ 𝑉𝑎𝑟(𝑆)

[2]

[3]

A hipótese nula de ausência de tendência, H0, é rejeitada sempre que |𝑧| > 𝑧 , em que α é o
nível de significância adotado e 𝑧
é a variável normal reduzida para a função de distribuição
normal padrão, na cauda direita da distribuição. O sinal da estatística z indica se a tendência é
crescente (z > 0) ou decrescente (z < 0) (Santos & Portela, 2007, Wanderley et al., 2013).
Nas aplicações efetuadas no âmbito do estudo subjacente ao presente artigo adotou-se o nível de
significância α = 0,05.
Apesar do teste de Mann-Kendall permitir detetar tendências significativas, não fornece qualquer
tipo de estimativa da magnitude dessas tendências. Para tal é necessário aplicar um estimador
estatístico da tendência (Debortoli, 2013, Santos & Portela, 2007). Neste caso, recorreu-se ao
estimador da inclinação de Sen, uma técnica muito utilizada para a verificação da magnitude da
série (Ferrari et al., 2013). A estimativa da inclinação de N pares de dados é calculada pela
seguinte expressão (Equação 4).

𝑄 =

𝑥 − 𝑥
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖
𝑗−𝑘
= 1,2, … , 𝑁

[4]
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em que, xj e xk são os valores no tempo j e k (j > k), respetivamente. A mediana dos N valores de Qi
é o estimador da inclinação de Sen, se N é par o estimador da inclinação de Sen é calculado pela
Equação 5, se N for impar o estimador estatístico da tendência é calculado pela Equação 6.
𝑄
= 𝑄

[5]

𝑄
1
𝑄
+𝑄
[6]
2
Desta forma, Qmed é testada com um teste bilateral a nível de 100 (1 – α) % de intervalo de
confiança, dado pela Equação 7 (Alencar et al., 2014).
=

𝐼𝐶
= 𝑍

𝑉𝑎𝑟(𝑆)

[7]

Foram estabelecidas correlações simples entre os caudais e a precipitação, tendo sido excluída a
temperatura uma vez que vários estudos têm demonstrado que esta variável não é significativa
para explicar a variação observada nas descargas fluviais (Beguería et al., 2003; Ceballos et al.,
2008; López-Moreno et al., 2011).
Com o objetivo de avaliar as mudanças no uso e cobertura da terra, foram utilizadas duas fontes
cartográficas diferentes: i) Carta do Uso Atual da Terra e Carta da Aptidão da Terra do Nordeste
de Portugal, 1980, 1: 100000 (Agroconsultores e Coba, 1991); ii) um mapa de uso da terra em
Portugal, de 2007, 1: 25000 (Direção Geral do Território; http://www.dgterritorio.pt/)

4. RESULTADOS
4.1. Evolução dos caudais médios diários: anuais e mensais
A análise da Figura 2, no qual se representa a evolução do desvio dos caudais do rio Beça no posto
hidrométrico de Cunhas relativamente à média, desde os anos 50 do século passado até aos
primórdios do atual, mostra a forte variabilidade inter-anual. Os valores máximos de desvio
registaram-se no ano hidrológico 2000/01 e no de 1965/66 e os valores mínimos foram
assinalados em 2004/05 e em 2001/02. Os resultados observados permitem ainda concluir que
existe uma tendência negativa na evolução dos caudais anuais com 56% dos dados (34 anos) com
valores abaixo da média.
Os resultados obtidos através da aplicação do teste de Mann-Kendall mostram que a tendência
temporal das séries mensais (Quadro 3) é de decréscimo, em todos os meses. As quebras mais
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relevantes, com significado estatístico ao nível de 0,05, ocorreram de fevereiro a setembro. A
inclinação de Sen corrobora a tendência generalizada de decréscimo nos caudais.
A figura 3 representa a evolução inter-anual do número de dias com caudais superiores ao
percentil 95 (esquerda) e ao percentil 90 (direita). A sua análise mostra a evolução dos caudais
mais altos, integrados no percentil 95 (Q≥35,2 m3/s) e no percentil 90 (Q≥20,9 m3/s) evidenciam
uma tendência negativa, ou seja, uma diminuição do número de dias com valores de caudal
elevado.

Figura 2 - Evolução dos caudais anuais: Desvio relativamente à média

Quadro 3 - Tendência mensal e anual do caudal, segundo o coeficiente Tau de Kendall (1950/51-2010/11)

Tau de
Kendall
p-valor
(bilateral)
Inclinação
de Sen

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

Ano

-0,028

-0,095

-0,040

-0,047

-0,215

- 0,390

-0,307

-0,339

- 0,376

- 0,354

-0,276

-0,333

-0,216

0,755

0,287

0,660

0,597

0,016

0,0001

0,001

0,000

0,0001

0,0001

0,002

0,000

0,015

-0,004

-0,048

-0,029

-0,056

-0,192

-0,270

-0,140

-0,098

-0,069

-0,015

-0,004

-0,008

-0,079

Em contrapartida, a análise da evolução do número de dias com caudais inferiores ao percentil 10
(Q≤ <0,54 m3/s) (Figura 4), mostra uma clara tendência crescente, isto é, um aumento do número
de dias com valores de escoamento relativamente baixos.
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nº

y = -0,0863x + 21,002

nº

80

120

70

100

60

y = -0,3024x + 46,193

80

50
40

60

30

40

20

20

10
1950/51
1954/55
1958/59
1962/63
1966/67
1970/71
1974/75
1978/79
1982/83
1986/87
1990/91
1994/95
1998/99
2002/03
2005/07
2010/11

1950/51
1954/55
1958/59
1962/63
1966/67
1970/71
1974/75
1978/79
1982/83
1986/87
1990/91
1994/95
1998/99
2002/03
2005/07
2010/11

0

0

Figura 3 - Evolução inter-anual do número de dias com caudais superiores ao
percentil 95 (esquerda) e ao percentil 90 (direita)

Os valores de caudal médio diário sofrem importantes variações, antes e após os anos 80, com
uma diminuição média de 2,6 m3/s por ano para o período de 1980/81 – 2010/11 em relação ao
período 1950/51 – 1980/81 (Quadro 2). Com a exceção do mês de outubro onde se registou um
incremento médio de 1,2 m3/s por ano quando confrontados os dois períodos, os restantes meses
registaram uma diminuição nos respetivos quantitativos. Esta diminuição foi mais acentuada nos
meses de fevereiro e março, com perdas de -12,3 m3/s e -9,5 m3/s por ano.
4.2. Evolução da precipitação: anual e mensal
A precipitação média anual no período de 1950/51 – 2008/09 foi de 1147 mm na estação de
Cervos, com um desvio-padrão de 443 mm e um coeficiente de variação de 39%. O gráfico da
figura 5, representa a evolução do desvio relativamente à média dos quantitativos de precipitação
no qual se verifica uma forte variabilidade inter-anual. Os valores máximos de desvio
relativamente registaram-se no ano hidrológico 1961/62 e no de 2000/01 e os valores mínimos
registaram-se em 2004/05 e em 2003/04.
Os resultados observados permitem ainda concluir que existe uma tendência negativa na
evolução dos caudais anuais com 59% dos dados (35 anos) com valores abaixo da média.
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nº
250

y = 1,5415x - 12,459
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2001/02
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1992/93

1989/90

1986/87
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1980/81

1977/78

1974/75

1971/72

1968/69

1965/66

1962/63

1959/60

1956/57

1953/54

1950/51

0

Figura 4 - Evolução inter-anual do número de dias com caudais inferiores ao percentil 10

Quadro 2 - Caudais médios diários no período pré e pós 1980/81
3

Média (m /s)

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

Ano

1950/51-1980/81

3,6

10,4

16,0

19,8

24,6

19,0

11,5

7,8

4,6

1,9

0,8

1,1

10,1

1980/81-2010/11

4,8

8,6

17,4

18,7

12,3

9,5

7,6

5,1

2,6

1,1

0,6

1,0

7,4

1,2

-1,8

1,4

-1,1

-12,3

-9,5

-3,9

-2,7

-2,0

-0,7

-0,2

-0,1

-2,6

≠

1500

mm

x̅= 1147 mm

y = -7,4985x + 224,98

1000
500
0
-500

1950/51
1952/53
1954/55
1956/57
1958/59
1960/61
1962/63
1964/65
1966/67
1968/69
1970/71
1972/73
1974/75
1976/77
1978/79
1980/81
1982/83
1984/85
1986/87
1988/89
1990/91
1992/93
1994/95
1996/97
1998/99
2000/01
2002/03
2004/05
2006/07
2008/09

-1000

Figura 5 - Evolução da precipitação anual: Desvio relativamente à média
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A observação da tendência temporal das séries mensais da precipitação (Quadro 3) mostra-se
declinante para todos os meses, com exceção de agosto. As quebras mais relevantes, com
significado estatístico ao nível de 0,05, ocorreram nos meses de março e julho. Agosto foi o único
mês a assinalou uma tendência positiva, embora sem significado estatístico. A inclinação de Sen é
peremptória quanto ao decréscimo mensal na precipitação, representando cerca de 8 mm/ano.
Quadro 4 - Tendência mensal e anual da precipitação, segundo o coeficiente
Tau de Kendall (1950/51-2010/11)
O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

Ano

Tau de Kendall

-0,008

-0,097

-0,044

-0,120

-0,149

-0,254

-0,070

-0,039

-0,291

-0,016

0,101

-0,026

-0,200**

p-valor (bilateral)

0,931

0,283

0,629

0,186

0,100

0,005

0,440

0,668

0,001

0,861

0,271

0,778

0,027

Inclinação de Sen

-0,024

-0,952

-0,367

-0,971

-1,283

-2

-0,37

-0,194

-0,783

-0,008

0,135

-0,082

-7,925

4.3. Mudanças no uso e cobertura vegetal do solo
A análise das mudanças no uso e coberto vegetal ocorridas na bacia do rio Beça, tendo por
base a Carta do Uso Atual da Terra e Carta da Aptidão da Terra do Nordeste de Portugal (1980) e
a Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental (2007), permite verificar que as
principais alterações ocorreram nos sistemas agroflorestais, os quais assinalaram um decréscimo
de 14% e um aumento significativo das áreas ocupadas por comunidades arbustivas (13%).

Figura 6 - Mudanças no uso/coberto vegetal na bacia do rio Beça
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4.4. Interação entre as variáveis hidroclimáticas e o possível efeito das mudanças no uso/coberto
do solo
É, pois, evidente que o regime hídrico rio Beça é largamente influenciado pela distribuição
temporal da precipitação (Figura 5). Com efeito, a relação entre os caudais e a precipitação total
anual mostra elevada correlação (R2 = 0,846), o que significa que as alterações na precipitação se
traduziram numa redução dos caudais. No entanto, as correlações entre as precipitações e os
caudais mudaram ligeiramente ao longo do período de estudo: R2 = 0,895 no período pós 1980 vs
R2 = 0,784 nas décadas anteriores a 1980. Por outro lado, dado o fato de que a relação entre as
variáveis mudou um pouco durante o período estudado, em conjunto com a tendência temporal
demonstrada pelos resíduos, o produto da correlação ano após ano entre a precipitação e os
caudais, sugere que as mudanças no uso/coberto do solo na área de estudo podem ter efeitos
nos recursos hídricos. Como mostra a figura 7, embora os resíduos se distribuam aleatoriamente
ao longo do tempo, é de notar uma tendência decrescente (p-valor = 0,051), sugerindo um
decréscimo gradual nos caudais para um determinado quantitativo de precipitação. Com efeito,
apesar de se reconhecer as alterações nos quantitativos de precipitação como o fator mais
importante nas modificações que possam ocorrer no regime hídrico, outros agentes poderão
interferir no ciclo hidrológico. Entre eles destacam-se a interceção e a evapotranspiração
resultante do incremento do coberto vegetal (Beguería et al., 2003)

1950/51
1952/53
1954/55
1956/57
1958/59
1960/61
1962/63
1964/65
1966/67
1968/69
1970/71
1972/73
1974/75
1976/77
1978/79
1980/81
1982/83
1984/85
1986/87
1988/89
1990/91
1992/93
1994/95
1996/97
1998/99
2000/01
2002/03
2004/05
2005/07
2008/09

2,8
2,4
2,0
1,6
1,2
0,8
0,4
0,0
-0,4
-0,8
-1,2
-1,6
-2,0

Obs.

Prev.

Res.

Linear (Res.)

Figura 7 - Caudais observados, previstos e evolução dos resíduos
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo Shifteh Some’e et al. (2012), a análise dos padrões espaciais e temporais da precipitação
e dos caudais fluviais é pertinente para o desenvolvimento e para uma gestão sustentável dos
recursos hídricos de uma dada região. O autor refere ainda que, a presença de tendências em
séries temporais pode evidenciar indícios de que os dados estão a refletir o efeito das mudanças
climáticas.
Na bacia estudada, a precipitação anual e os caudais observados podem ser descritos como
altamente irregulares, tanto intra como inter anualmente. A análise às últimas seis décadas,
mostra uma tendência negativa consistente, tanto na quantidade de precipitação anual como nos
caudais médios do rio Beça. Os resultados obtidos também demonstram que a precipitação
influencia grandemente as dinâmicas dos caudais, explicando cerca de 85% da variabilidade
observada.
Estes resultados coincidem com os obtidos na bacia do Douro (ex. Ceballos et al. 2008, MoránTejeda et al., 2010), que referem uma diminuição da precipitação e caudais. Esta diminuição,
superior a 50% em alguns casos, foi relacionada com a diminuição registada na precipitação,
embora ambos os trabalhos refiram a importância do acréscimo de coberto vegetal na evolução
dos caudais observados.
De qualquer modo, isolar e quantificar os impactes da variabilidade dos principais elementos do
clima (em particular da precipitação) e das mudanças no uso/cobertura do solo sobre as
descargas fluviais constitui ainda um desafio, crucial a uma gestão otimizada dos recursos hídricos
em bacias hidrográficas do domínio mediterrâneo.
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RESUMO
Os hidrossistemas cársicos caracterizam-se por uma elevada heterogeneidade e variabilidade
espacial dos parâmetros hidrogeológicos. Estruturas subterrâneas compostas por poros, fissuras,
fracturas e condutas de várias dimensões e formas originam condições de circulação subterrânea
profundamente complexas e de grande especificidade, pelo que o comportamento hidrológico
destes hidrossistemas é igualmente complexo e substancialmente diferente do dos meios porosos
e fissurados. Assim sendo, procuraremos demonstrar a especificidade do funcionamento
hidrodinâmico cársico através da análise comparativa do hidrograma da exsurgência dos Olhos
d’Água do Anços (principal exutório do hidrossistema cársico de Degracias-Sicó) com o
hidrograma do rio Arunca (parte não-cársica da bacia hidrográfica do rio Arunca). Neste estudo
serão utilizados dados diários e horários de caudal e precipitação obtidos a partir de registos
digitais com periodicidade de 20 minutos, recolhidos nos anos hidrológicos de 2010/2011 a
2012/2013 por estações digitais automáticas. Serão considerados e analisados diversos episódios
hidrometeorológicos em diferentes momentos do ano hidrológico. Aspectos como a forma do
hidrograma, a curva de crescimento, o tempo de resposta e a curva de decrescimento serão
analisados e comparados no intuito de conhecer o modo de resposta de cada hidrossistema,
mostrando e comprovando a especificidade do funcionamento hidrológico cársico.
Palavras-chave: exsurgências; hidrodinâmica cársica; rio Arunca; tempo de resposta; curva de
decrescimento
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ABSTRACT
Karst aquifers are characterized by a high physical heterogeneity (irregular network of pores,
fissures, fractures and conduits, which could have very different forms, sizes and connections) and
spatial variability of hydrogeological parameters. Such features result on a very complex
hydrodynamic functioning. In order to demonstrate the particularity of the karst hydrodynamic
behavior a compared analysis of karst spring and fluvial hydrographs was adopted. The outflow
hydrograph of the main spring of Sicó Karst Massif (Olhos d’Água do Anços) was compared to
Arunca river flow hydrograph, which drains the non-karstic catchment unit. Diary and hourly data
were used from 2010/2011 to 2012/2013 considering different hydrometeorological conditions.
Keywords: karst spring; karst hydrodynamics; Arunca River; lag time; falling limb

1. INTRODUÇÃO
Os hidrossistemas cársicos apresentam características físicas e hidrodinâmicas complexas e
originais, o que lhes confere uma enorme especificidade, tornando-os muito diferentes de outros
aquíferos (Taylor e Greene, 2008), sendo os que apresentam um carácter evolutivo mais
acentuado, com a água de circulação em profundidade a ser responsável pelo estabelecimento de
uma rede de drenagem hipogeia organizada mediante o progressivo alargamento das fissuras por
dissolução (Worthington et al., 2000). Contrariamente a outros aquíferos, a circulação da água
aumenta, em permanência, a permeabilidade interna do hidrossistema cársico, moldando e
modificando, gradualmente, o padrão interno de drenagem, pelo que a estrutura e o
funcionamento hidrológico num hidrossistema cársico são indissociáveis. A permanente evolução
dinâmica destes meios, em virtude do contínuo processo de dissolução interna, confere-lhes um
carácter fortemente não-estacionário fazendo com que possa ser considerado, pelo menos em
parte, um sistema auto-regulado (Kiraly, 2002). Em termos hidrogeológicos, a sua grande
especificidade reside precisamente na existência de uma rede subterrânea de condutas, de
elevada condutividade hidráulica, constituindo uma terceira forma de permeabilidade e
porosidade (Mangin, 2008) completamente distinta dos poros intergranulares (matriz da rocha),
das fissuras e das fracturas, estando, no entanto, conectadas com essas mesmas estruturas
(White e White, 2005). Desde a área de recarga até aos exutórios, o hidrossistema cársico
apresenta uma verdadeira rede hidrográfica 3D organizada, onde a circulação ocorre
primeiramente em pequenas fissuras e fracturas, confluindo progressivamente para jusante,
originando condutas cada vez mais largas, mas menos numerosas, à semelhança de uma rede de
drenagem de superfície (Worthington e Ford, 2009). A forte heterogeneidade dos hidrossistemas
cársicos (particularmente dos bastante carsificados) manifesta-se na dualidade dos principais
processos hidrológicos que aí ocorrem (recarga, circulação e armazenamento - Smart e Hobbs,
1986; Barberá e Andreo, 2010), o que, juntamente com as suas propriedades físicas específicas, é
responsável por, do ponto de vista hidrodinâmico, serem considerados como meios fortemente
não-lineares. A ausência de comportamento linear do hidrossistema é comprovada pelo facto de
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um determinado quantitativo de recarga poder não ter um efeito proporcional no aumento do
caudal das surgências e também pelo facto de, perante quantitativos semelhantes de recarga, a
resposta poder ser diferente tal como provam inúmeros estudos apoiados em diferentes
metodologias, das quais se destacam a utilização de traçagens e análise das propriedades físicoquímicas da água das surgências (Grasso e Jeannin, 2002; Andreo et al., 2002; Luhmann, 2011;
Bicalho et al., 2012), os modelos de ‘caixa negra’ (Larocque et al.,1998; Labat et al., 2000; Petric,
2002; Mathevet et al., 2004; Panagopoulos e Lambrakis, 2006; Chinarro et al., 2010) ou os
complexos modelos matemáticos (Hao et al., 2012; Long e Mahler, 2013).
A complexidade e especificidade das características físicas e do funcionamento hidrológico dos
hidrossistemas cársicos são visíveis no comportamento do caudal das exsurgências que,
funcionando como exutórios do sistema, reflectem, com grande fidelidade, os mecanismos
hidráulicos internos bem como as propriedades físicas dos maciços cársicos. O hidrograma de
uma surgência funciona como um registo permanente que fornece informação valiosa sobre todo
o hidrossistema (desde a superfície até ao exutório) e, consequentemente, sobre a organização
da circulação e do armazenamento hipogeios, espelhando, por isso, a enorme particularidade da
hidrodinâmica cársica (Bonacci, 1993; Grasso, 1999; Kovács et al., 2005; Geyer et al., 2008;
Gárfias-Soliz et al., 2010). Por conseguinte, e no intuito de comprovar a especificidade da
hidrodinâmica cársica num maciço onde a estrutura interna é ainda relativamente desconhecida
(Maciço de Sicó) desenvolveremos, neste trabalho, uma análise comparativa e temporalmente
coincidente entre o hidrograma da exsurgência dos Olhos d’Água do Anços, a principal do
hidrossistema cársico de Degracias-Sicó (dinâmica hidrológica cársica) e o hidrograma do rio
Arunca (hidrodinâmica fluvial, sector não-cársico da bacia). O estudo, em simultâneo, da resposta
hidrológica destes dois sectores efectuou-se a partir de registos de precipitação e de caudal,
primeiramente numa escala temporal diária e, posteriormente, ao nível do evento
hidrometeorológico (valores horários de ambas as variáveis) entre os anos hidrológicos de
2010/11 e 2012/2013. Os dados do caudal foram obtidos através de duas sondas de nível digitais
(LevelToll 500) com uma periodicidade de registo de 20 minutos, uma instalada na exsurgência
dos Olhos d’Água do Anços e a outra no rio Arunca, na localidade de Sobral, imediatamente antes
da confluência com o rio Anços, não sofrendo, portanto, qualquer interferência do sector cársico.
Os valores de precipitação foram obtidos por udógrafos digitais (calibrados para basculação aos
0,2 mm) colocados na Sra. da Estrela (parte ocidental da área de recarga do hidrossistema
cársico) e em Santiago de Litém (a Sudeste de Pombal, no sector inicial da sub-bacia do rio
Arunca).
2. CARACTERÍSTICAS DAS ÁREAS EM ESTUDO
A bacia hidrográfica do rio Arunca, unidade hidrogeomorfológica onde se inserem as áreas em
análise, é a maior do sector terminal da bacia do Mondego (aproximadamente 550 Km 2), sendo
ocupada pelo rio Arunca (e respectivos afluentes), o principal tributário da margem esquerda do
Mondego neste sector, num percurso de, aproximadamente, 55 Km (desde Albergaria-dos-Doze,
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Pombal, a Montemor-o-Velho), rigidamente orientado de sul para norte devido a
condicionalismos tectónicos. Esta bacia hidrográfica, excluindo-se o seu sector vestibular (a
jusante da vila de Soure), divide-se em duas sub-bacias de dimensões, características físicas e
dinâmicas hidrológicas muito diferentes: (i) a bacia hidrográfica do rio Anços (cerca de 20% do
conjunto da bacia), no sector centro-leste, ocupada em grande parte pelo hidrossistema cársico
de Degracias-Sicó, compreende as áreas de maior altitude da bacia (Serras de Sicó e do Rabaçal
com 553 m e 532 m, respectivamente); (ii) a sub-bacia do rio Arunca (restantes 80%), que inclui as
cabeceiras da bacia (áreas com altitudes até aos 350 m e declives por vezes acentuados,
superiores a 32%) e a parte intermédia (terrenos com altitude inferior a 50 m e declive inferior a
8%), representando, no conjunto, o sector não-cársico (Figura 1A).
O hidrossistema de Degracias-Sicó tem uma área de, aproximadamente, 100 Km2 e configura o
sector cársico da bacia, decalcando praticamente a metade setentrional do sistema aquífero SicóAlvaiázere (Almeida et al., 2000). A sua drenagem efectua-se maioritariamente para oeste (rio
Anços) através de um conjunto de exsurgências permanentes e temporárias alinhadas,
longitudinalmente, na bordadura ocidental do Maciço de Sicó, condicionadas pela presença de
uma importante fracturação meridiana responsável pelo soerguimento do Maciço (Cunha, 1988).
As exsurgências dos Olhos d’Água do Anços e do Ourão (principais exutórios naturais do
hidrossistema) em conjunto com pequenas exsurgências a cotas entre os 75 e os 40 m de altitude
serão responsáveis pela drenagem para o vale do rio Anços de cerca de 75% a 80% da água que
circula no hidrossistema (Paiva, 2005). Trata-se de um sistema com funcionamento tipicamente
cársico, de circulação hipogeia que se desenrola ao longo de uma rede de drenagem criptorreica
ainda relativamente desconhecida, particularmente no que se refere ao seu grau de
desenvolvimento (dimensão e extensão das condutas, conexão e organização da rede). A
estrutura e, particularmente, as deformações tectónicas parecem ser determinantes nos padrões
de circulação hipogeia desta área, merecendo particular destaque o anticlinal do Rabaçal (devido
ao seu núcleo margoso) e a fracturação do Maciço de Sicó, esta última com enorme influência no
processo de recarga (locais preferenciais de infiltração) e na circulação subterrânea (caminhos
preferenciais da água até às exsurgências do bordo ocidental).
O hidrossistema desenvolve-se em calcários puros do Jurássico médio (Bajociano e,
principalmente, Batoniano) bastante carsificados, enquadrados na base por rochas do Aaleniano
(mais margosas e, portanto, de permeabilidade muito reduzida) e, superiormente, pelo
Oxfordiano (com características progressivamente mais margosas) – Figura 1B. O carácter
aplanado da unidade morfológica onde se insere a maior parte do hidrossistema – Planalto de
Degracias-Alvorge – favorece a infiltração, o que aliado às características estruturais já referidas e
aos retoques cársicos (em particular os algares) é responsável por mais de metade da precipitação
(cerca de 55%) que ocorre nesta área (total de 1200 mm precipitação/ano) entrar para o domínio
subterrâneo. A drenagem do hidrossistema ocorre principalmente entre Janeiro e Abril, quatro
meses que perfazem 63% do caudal debitado pelos Olhos d’Água do Anços, a principal
exsurgência. O caudal anual médio, no período de 1999 a 2008, foi de 1,3 m3/s nos Olhos d’Água
do Anços e de 0,6 m3/s no Ourão, com o caudal instantâneo máximo a ser, respectivamente, de
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8,1 m3/s e de 3,5 m3/s e o caudal instantâneo mínimo de 0,05 m3/s em ambas as exsurgências. No
conjunto dos anos hidrológicos estudados, nos Olhos d’Água do Anços o caudal mensal médio
mais elevado ocorreu em Janeiro (2,60 m3/s), com um pico secundário bem definido em Março
(2,57 m3/s) e o mínimo mensal em Outubro (< 0,2 m3/s). O caudal diário médio mais elevado foi
de 5,8 m3/s, sendo frequente o registo de valores diários médios superiores a 4,5 m 3/s nos meses
de Inverno e início de Primavera.

SUB-BACIA DO
RIO ANÇOS

Serra do Rabaçal

Hidrossistema cársico
de Degracias-Sicó

SUB-BACIA DO
RIO ARUNCA

Serra de Sicó

A

0

EC – Estação climatológica

100

200

B

300
Km

EH – Estação hidrométrica

Figura 1 - As sub-bacias do rio Arunca e do rio Anços e o hidrossistema cársico de Degracias-Sicó no conjunto
da bacia hidrográfica do rio Arunca. Mapa hipsométrico (A) e mapa litológico com a hidrografia (B)
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A sub-bacia do rio Arunca, que corresponde aos sectores montante e intermédio do conjunto da
bacia do rio Arunca (entre as cabeceiras, a sul de Pombal, e Soure) desenvolve-se em formações
sedimentares detríticas essencialmente terciárias (sector intermédio da bacia, onde dominam os
depósitos paleogénicos e miocénicos de origem continental, geralmente espessos, cobertos por
formações pliocénicas) e em terrenos cretácicos e do Jurássico superior (cabeceiras e sector
montante da bacia) – Figura 1B. A natureza lítica desta superfície plio-calabriana (maioritariamente grés, argilas, grés argilosos e conglomerados) e das unidades que lhe subjazem
(alternância de grés argilosos, por vezes conglomeráticos, de argilas e de alguns níveis margosos)
é responsável pelo desenvolvimento de uma densa rede de drenagem, que rapidamente
encaminha o escoamento, após uma chuvada, até ao rio Arunca, transportando uma enorme
carga sólida. As cabeceiras da bacia do rio Arunca correspondem a afloramentos do Jurássico
superior (principalmente Portlandiano-Kimeridgiano) constituídos por arenitos argilosos, argilas e
conglomerados consolidados por cimento argiloso (Manupella et al., 1978), aos quais se
sobrepõem extensas manchas de arenitos cretácicos (Arenitos do Carrascal ou da Figueira da Foz)
de composição essencialmente argilosa e margosa, o que lhe incute um carácter global de baixa
permeabilidade. A elevada densidade de drenagem daqui resultante contribui para um tempo de
resposta aos eventos pluviosos bastante reduzido, uma vez que a água, após uma chuvada,
rapidamente chega ao canal principal.
Em síntese, a dinâmica hidrológica reflecte as diferenças de litologia e fracturação, com a
individualização nítida de duas hidrodinâmicas: (i) a cársica, de uma profunda complexidade e
especificidade, com elevados valores de infiltração e circulação predominantemente subterrânea
e, portanto, com uma rede de drenagem superficial escassa e pouco desenvolvida, apresentando
apenas uma ligeira dinâmica residual de superfície em locais onde existem depósitos gresosos; (ii)
a hidrodinâmica fluvial decorrente de uma rede hidrográfica superficial, por vezes de grande
densidade, que drena, à superfície, a água caída sobre os terrenos pouco permeáveis do Jurássico
superior e do Cretácico, no sector montante da bacia, e as formações sedimentares detríticas do
sector intermédio.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De um modo geral, constata-se que em ambos os sectores em análise o caudal aumenta, por
vezes substancialmente, na sequência de um episódio pluvioso intenso e abundante, sendo o
hidrograma do rio Arunca muito mais irregular e contrastado do que o da exsurgência dos Olhos
d’Água do Anços, o que reflecte uma resposta rápida e muito pronunciada do caudal (sobretudo
no rio) face à ocorrência de precipitação (em particular de precipitação intensa). Em termos
diários, é comum o pico de caudal no rio Arunca ocorrer poucas horas após o episódio chuvoso
mais abundante - tempo de resposta entre 5 e 10 horas (Paiva, 2015). Imediatamente após o pico
de caudal, verifica-se uma descida acentuada, voltando rapidamente (apenas algumas horas
depois) para valores próximos dos do início da subida - Figura 2.
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Figura 2 - Representação conjunta dos hidrogramas da exsurgência dos Olhos d’Água do Anços (sector
cársico) no rio Arunca (sector não-cársico) do caudal diário médio (A), do caudal horário médio (B) do
caudal horário médio com a precipitação horária (C) no período 2009/10 – 2012/13

Esta hidrodinâmica fluvial ocorre em qualquer altura do ano hidrológico, independentemente do
valor de caudal máximo registado nesse episódio, da quantidade de água existente no sistemabacia e das características hidrometeorológicas do ano hidrológico, residindo a única diferença
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nos quantitativos de caudal (dependentes das características do evento pluvioso). Em
contrapartida, o hidrograma dos Olhos d’Água do Anços é menos variável, verificando-se uma
resposta mais lenta, um atraso médio em relação ao centro de gravidade da precipitação superior
a 1 dia (tempo de resposta médio de cerca de 30 horas), tempo que varia consoante a quantidade
de água existente no hidrossistema, sendo menor quando este se encontra com pouca água no
seu interior e, a rede de drenagem subterrânea está, portanto, praticamente vazia. Quando o
hidrossistema contém bastante mais água (normalmente no final do Inverno), a curva de
crescimento pode, inclusive, ser polifaseada, já que a cessação temporária de precipitação apenas
reduz ligeiramente o caudal (que não diminui acentuadamente como no rio), podendo continuar
a subir caso se verifique novo episódio de precipitação - Figura 2B. Após o pico de caudal, a
descida é muito mais lenta, verificando-se, em alguns casos, a permanência durante vários dias,
ou até mesmo semanas, dos valores de caudal próximos do pico. A análise dos valores horários de
precipitação e caudal em situação de elevada pluviosidade (por vezes resultando em cheia)
permitiu também constatar que, para além de o rio Arunca responder muito mais rapidamente a
um episódio pluvioso, o pico de caudal é atingido muito mais rapidamente – tempo de
crescimento médio de 11 horas no rio Arunca e de 37 horas nos Olhos d’Água do Anços. Perante o
mesmo episódio pluvioso, o rio atinge o pico de caudal, em média, 29 horas antes da exsurgência,
enorme diferença que se explica pelo predomínio do escoamento directo e do funcionamento de
superfície do rio e pela enorme capacidade filtrante do hidrossistema cársico de Degracias-Sicó
conforme demonstrado por Paiva et al. (2012) e Paiva (2015). Este ‘efeito-filtro’ é visível na Figura
2B e 2C ao ocorrerem vários picos de caudal sucessivos no rio Arunca enquanto nos Olhos d’Água
do Anços o caudal se mantém praticamente estabilizado, mesmo que estejamos no início do
Inverno. Para além disso, na mesma sequência pluviosa, os picos de caudal são normalmente mais
abundantes no rio do que na exsurgência, dado que o hidrossistema em estudo possui uma
enorme capacidade filtrante para curtos episódios de precipitação (inferior a 5 dias).
Os profundos contrastes entre as hidrodinâmicas cársica e não-cársica são ainda mais
evidenciados pela curva de recessão do hidrograma (em particular a curva de decrescimento), já
que, ao contrário da curva de crescimento que depende das características dos episódios
pluviosos, a curva de recessão reflecte as características físicas dos hidrossistemas, contendo
informação integrada do modo como diferentes factores influenciam o processo de escoamento
(superfície e subterrâneo) – Tallaksen (1995), Dewandel et al. (2003).
De um modo geral, constata-se que o decrescimento no rio Arunca é muito mais célere, pelo que,
mesmo em situações hidrometeorológicas diversas, se verifica uma descida acentuada nas horas
que se seguem ao caudal instantâneo máximo (pode diminuir 70 a 80% em apenas 4 a 5 horas),
enquanto nos Olhos d’Água do Anços, o decrescimento é predominantemente lento e gradual,
chegando a ocorrer situações em que se prolonga por várias semanas (por exemplo, em períodos
húmidos no seguimento de uma enorme entrada de água no hidrossistema). A tentativa, em
ambos os sectores, de ajustamento da curva de decrescimento a uma função matemática (Figura
3) revelou que a curva-padrão de decrescimento do rio Arunca se ajusta a uma função de
potência (descida íngreme após o pico de caudal), enquanto a dos Olhos d’Água do Anços se
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ajusta claramente a uma função exponencial, devido ao carácter paulatino da diminuição do
caudal nesta exsurgência, testemunhando o enorme poder regulador que o hidrossistema cársico
exerce no comportamento hidrológico desta exsurgência (Paiva, 2015). A vincada interferência do
hidrossistema cársico no caudal dos Olhos d’Água do Anços é igualmente constatada na
determinação do tempo de decrescimento médio (obtido a partir do cálculo do ponto de inflexão
na curva de decrescimento) que é de cerca de 7,5 dias, enquanto no rio Arunca esse valor,
testemunho da duração da influência directa de um episódio pluvioso no caudal, é de apenas 22
horas (que mostra a rápida drenagem da água do canal principal e de toda a densa rede de
drenagem da sub-bacia).
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A especificidade da hidrodinâmica cársica foi também atestada pelo tempo de base médio (que
quantifica a duração da influência directa de um episódio pluvioso no caudal – tempo de
crescimento mais o tempo de decrescimento) que se estendeu, em média, até aos 13/14 dias nos
Olhos d’Água do Anços, quedando-se pelos 3 dias no rio Arunca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A especificidade da hidrodinâmica cársica revelou-se evidente neste estudo, tendo sido atestada e
fundamentada pela análise comparativa das séries de caudal diário médio e horário médio da
exsurgência dos Olhos d’Água do Anços, principal exutório do hidrossistema cársico de DegraciasSicó, e do rio Arunca a montante da confluência com o rio Anços, representativo do
comportamento hidrológico do sector não-cársico no conjunto da bacia hidrográfica do rio
Arunca.
A resposta muito menos pronunciada do hidrossistema cársico ao mesmo episódio pluvioso
comparativamente ao rio Arunca é visível no hidrograma da exsurgência dos Olhos d’Água do
Anços, muito menos variável do que o hidrograma do rio, de regime puramente pluvial. Para além
do carácter menos exuberante da resposta do caudal proveniente da drenagem cársica, também
se conclui a natureza muito mais demorada dessa resposta comprovada, no hidrograma, pelo
tempo de resposta e pelo tempo de crescimento muito superiores aos do rio. O comportamento
do caudal da exsurgência, visível no hidrograma, espelha o carácter mais lento da circulação
subterrânea no hidrossistema de Degracias-Sicó bem como a sua menor linearidade na sequência
de um episódio de recarga, aspectos que confirmam as características de importante filtro e de
grande regulação introduzidas por este hidrossistema cársico. A especificidade da hidrodinâmica
cársica na área em estudo sobressai, contudo, principalmente na curva de recessão (em especial
na fase de decrescimento), onde o contraste exsurgência – rio atinge a sua expressão máxima. A
diminuição muito rápida do caudal no rio Arunca contrasta profundamente com o carácter
paulatino da diminuição do caudal na exsurgência dos Olhos d’Água do Anços, confirmando o
enorme poder regulador que o hidrossistema cársico exerce sobre o regime do caudal na
exsurgência e atestando a sua elevada capacidade de armazenamento (em especial de
armazenamento temporário).
A análise comparativa aqui efectuada permitiu comprovar o carácter específico e complexo da
dinâmica hidrológica cársica, em particular quando o hidrossistema cársico em estudo se
enquadra no domínio dos sistemas cársicos complexos (Mangin, 1975), ou seja, sistemas
constituídos por vários sub-sistemas, que possuem um poderoso efeito filtrante, elevada nãolinearidade, enorme poder regulador e grande capacidade de armazenamento.
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RESUMO
Com o presente trabalho pretende-se analisar a incidência e a recorrência de incêndios florestais
na bacia do rio Alva, desde 1975 até à atualidade, bem como alguns episódios hidrometeorológicos severos que se lhes seguiram, mais ou menos espaçados no tempo, e a respetiva
resposta, tanto ao nível hidrológico como erosivo, a qual afetou áreas situadas muito para além
dos limites do incêndio. Procura-se, assim, inferir a importância da destruição da cobertura
vegetal, conjugada com a ocorrência de chuvas intensas e concentradas ou de chuvas
prolongadas, no desencadeamento ou na intensificação de processos hidrológicos (cheias e
inundações) e geomorfológicos (erosão de vertentes), tanto a seguir ao incêndio, como quase um
ano após sua ocorrência.
Palavras-chave: Incêndios florestais, Cheias e inundações; Erosão dos solos; Bacia do Rio Alva,
Portugal

ABSTRACT
This work aims to analyze the incidence and recurrence of forest fires in the River Alva basin, as
well as some severe events occurred in their sequence, whose hydrological and erosional
response affected areas far beyond the limits of the fire. Thus, the propose is to deduce the
importance that the destruction of vegetation, combined with the occurrence of intense and
concentrated rainfalls, can have in the triggering or intensifying of hydrogeomorphic processes
(floods, inundations and soil erosion), after the fire or after more than one year after its
occurrence.
Keywords: Forest fires; Floods and inundations; Soil erosion, Basin of river Alva; Portugal
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1. INTRODUÇÃO
À semelhança de vastas áreas do território continental português, a bacia hidrográfica do rio Alva,
tem sido percorrida, nestas últimas décadas, por incêndios florestais de grande dimensão. A
consequente incineração do coberto vegetal, devido à passagem de fogo, desencadeia alterações
muito significativas na camada edáfica superficial, no ciclo hidrológico e nos processos erosivos
que atuam ao nível da vertente.
Com efeito, a incineração do coberto vegetal devido à passagem das chamas produz alterações
muito significativas na camada edáfica superficial, no ciclo hidrológico e nos processos erosivos
que atuam ao nível da vertente. Além disso, a destruição do coberto vegetal deixa o solo exposto
ao impacte direto das gotas de água da chuva, reduz a sua capacidade de retenção e
armazenamento de água, em consequência da perda de matéria orgânica do solo, da diminuição
da sua porosidade e do aumento de substâncias hidrofóbicas, gerando assim quantidades de
escorrência muito maiores (Moody e Martin, 2001; Ferreira et al., 2010). Os incêndios florestais
provocam, igualmente, mudanças importantes em várias componentes do ciclo hidrológico,
nomeadamente ao nível da interceção pela copa das árvores, na evapotranspiração para a
atmosfera, na capacidade de infiltração dos solos, e nos processos pelos quais a água chega aos
cursos de água e aos aquíferos, influenciando assim o caudal de base e os picos de cheia ao nível
das bacias hidrográficas (Ferreira et al., 2010).
Alguns autores (Cerdà 1998; Moody e Martin, 2001) consideram que a diminuição da taxa de
infiltração pode ocorrer por um período de 2 a 7 anos após a passagem das chamas, o que
significa que quando a intensidade da precipitação pós-incêndio é superior à respetiva capacidade
de infiltração dos solos, se gera escoamento superficial, o qual pode aumentar substancialmente
o caudal dos cursos de água e, por conseguinte, estar na génese de cheias e inundações.
Assim sendo, as bacias hidrográficas percorridas por incêndios apresentam um risco hidrológico
acrescido perante a ocorrência de chuvas intensas, comparativamente às bacias não incineradas
(Meyer et al., 1995; Cannon et al., 1998; Ferreira et al., 2008; Stoof, 2012; Nunes e Lourenço,
2013), pelo facto de nas bacias hidrográficas percorridas pelas chamas, a quantidade de água que
se infiltra no solo ser reduzida, pelo que uma parte importante da precipitação se escoa sob a
forma de escorrência assim que a camada de cinzas hidrofílicas se satura, sendo depois
mobilizadas por esse processo. Os picos de cheia alimentados pelo escoamento superficial,
resultantes da escorrência de água que, em resposta à queda de precipitação, não se infiltrou no
solo, são, em regra geral, muito rápidos, pois quase sempre resultam de chuvas com grande
intensidade e concentradas num período de tempo relativamente curto.
Com o presente trabalho pretende-se analisar a incidência e a recorrência de incêndios florestais
na bacia do rio Alva, desde 1975 até à atualidade, bem como alguns episódios
hidrometeorológicos severos que se lhes seguiram e desencadearam respostas hidrológicas e
erosivas violentas, as quais afetaram áreas situadas muito para além dos limites do incêndio.
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2. A BACIA DO RIO ALVA: OCORRÊNCIA E RECORRÊNCIA DE INCÊNDIOS FLORESTAIS
A bacia hidrográfica do rio Alva ocupa uma área de aproximadamente 705 km2, sendo o principal
tributário da margem esquerda do rio Mondego (Lourenço, 1986). Com uma altitude máxima de
1993 m, a que corresponde o topo da Serra da Estrela, e uma mínima de 40 m, na confluência
com o Mondego (fig. 1), apresenta uma configuração alongada (± 59 km de comprimento e 16 km
de largura). É na sua margem esquerda que se situam algumas das mais importantes bacias, de
ordem inferior, das quais se destacam as das ribeiras de Folques, Coja, Pomares e Piódão.

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio Alva e as áreas ardidas uma ou mais vezes,
entre 1975 e 2013

No presente trabalho dar-se-á particular ênfase às ribeiras de Pomares e do Piódão (afluente do
rio Alvoco), bem como aos rios Alvoco e Alva, por serem as que registaram maior recorrência não
só de grandes incêndios florestais, mas também de manifestações hidrogeomorfológicas. Com
efeito, através da análise da fig. 1, fica evidente a incidência e a recorrência de incêndios
florestais, nestas últimas 4 décadas, em particular nas bacias hidrográficas das ribeiras de
Pomares e Piódão, com algumas áreas, durante o período em análise, a serem percorridas pelas
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chamas até 6 vezes, como é o caso do Monte do Colcurinho, e várias outras a serem incineradas
cinco, quatro, três ou duas vezes.
A maior parte da área ardida deveu-se a incêndios de grandes dimensões, dos quais destacamos
dois com área superior a dez mil hectares: o primeiro, denominado incêndio de Arganil/Oliveira
do Hospital, percorreu 10 900 ha (Viegas et al., 1987), entre os dias 13 e 20 de setembro de 1987,
e, o segundo, afetou uma área superior a 15 800 ha (Lourenço, 2007), entre 19 e 24 de julho de
2005, em que ambas bacias, das ribeiras de Pomares e do Piódão, foram severamente afectadas
pelas chamas (Nave et al., 2007). Do mesmo modo, os anos de 1990, 1992, 2010 e 2012 também
assinaram vastas áreas ardidas, com totais superiores a 4 000 ha, de que se destacam os dois
últimos por terem afetado sobretudo as cabeceiras do rio Alva (Lourenço e Nunes, 2014).

3. PROCESSOS HIDROGEOMORFOLÓGICOS
INCÊNDIOS FLORESTAIS

NA SEQUÊNCIA DE CHUVADAS INTENSAS APÓS

3.1. O episódio de 23 de Junho de 1988 na ribeira de Pomares
Foi, devido à conjugação de um elevado quantitativo de precipitação, a ultrapassar 70mm diários,
à sua incidência muito localizada e à sua intensificação pelo efeito orográfico, que no dia 23 de
Junho, 8 meses após o grande incêndio de setembro de 1987 (fig. 2), as consequências
hidrológicas e erosivas se vieram a demonstrar mais desastrosas (Lourenço, 1988). De facto, o
mês de junho de 1988 registou quantitativos de precipitação diários bastante elevados no posto
udométrico de Arganil, localizado apenas a uma altitude de 199 metros, embora o mais próximo
da ribeira de Pomares.

Figura 2 - Precipitação acumulada no decurso do mês de Junho de 1988, no posto
udométrico de Arganil. (Fonte: Elaboração própria, com base em dados do SNIRH)
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Os elevados quantitativos de precipitação associados à delapidação do coberto vegetal pela
passagem do fogo, refletiram-se de imediato no volume dos caudais das ribeiras da área atingida,
afetando com particular violência a pequena aldeia da Sorgaçosa, onde a rotura de diques, a
montante, conduziu as águas correntes para as antigas linhas de água, tendo destruído campos
de cultura, danificado uma casa e deixando intransitável o largo da aldeia (Lourenço, 1988).
Com efeito, os quantitativos de precipitação que caíram nas cabeceiras das duas pequenas
ribeiras do Espinho e da Sorgaçosa terão sido bem superiores aos registados em Arganil, não só
porque a altitude é significativamente superior, ultrapassando os 800m, mas também porque os
consequências erosivas desencadeadas por essa chuvada anormal se confinaram à ribeira de
Pomares, apesar do incêndio ter percorrido outras bacias hidrográficas. Dos efeitos erosivos e das
inundações então registadas ao longo da ribeira de Pomares e em particular nas linhas de água
das suas cabeceiras, destacamos ainda a submersão da piscina fluvial de Pomares e da praia
fluvial de Avô.
3.2. O episódio de 16 de Junho de 2006 nas bacias de Piódão e Pomares
Devido ao grande incêndio de 2005, com cerca de 16 300 ha, praticamente toda a bacia da ribeira
do Piódão e cerca de 60% da área da bacia de Pomares foram percorridas pelas chamas, vendo
assim queimada parte substancial da área já antes ardida em 1987 (Lourenço, 2006; 2007). A
bacia do Piódão, com um área de 34,3 km2, carateriza-se por um forte gradiente altimétrico,
compreendido entre 295 e 1342 m de altitude, uma densidade de drenagem de 4,13 km/km2
(Horton, 1945) e um elevado coeficiente de torrencialidade, a rondar 29,5. Por sua vez, a bacia
hidrográfica da ribeira de Pomares abrange uma área de 44,7 km2 e um gradiente altimétrico de
1069 m. A sua densidade de drenagem é de 4,42 km/km2, enquanto o coeficiente de
torrencialidade ultrapassa o valor de 41.
À semelhança do acontecido em 1987/88, também cerca de um ano após o grande incêndio de
julho de 2005, ou seja, no dia 16 de Junho de 2006, ocorreu, um episódio pluviométrico que
originou severos prejuízos materiais, financeiros e humanos, quer nas cabeceiras, quer nos vales
localizados a jusante, não só em consequência da cheia e inundação mas também e sobretudo
por causa da grande quantidade de materiais carreados.
O pluviómetro instalado na bacia de Piódão registou no mês de Junho uma precipitação de 58
mm, distribuídos por 5 dias. Contudo, cerca de 50% dessa precipitação concentrou-se no dia 16
de Junho, sendo que 22 mm ocorreram entre as 17:00-18:00 h (fig. 3). A forte concentração
espácio-temporal da precipitação potencializou a ação dos processos erosivos nas vertentes
percorridas pelas chamas, tendo originado pontas de cheia tanto na ribeira do Piódão como na de
Pomares. Os rios Alvoco e Alva também assinalaram um significativo aumento de caudal,
registando inundações nas infraestruturas constituídas pelas piscinas e praias fluviais. As
consequências erosivas das pontas de cheias e dos materiais por elas carreados deixaram marcas
bem nefastas, do Piódão ao Rodeado, na bacia do Piódão, e do Soito Ruiva até Pomares, na bacia
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de Pomares, bem como na Vide e em Alvoco das Várzeas, no rio Alvoco, e em Avô, no rio Alva (fig.
4).

Figura 3 - Precipitação acumulada na estação de Piódão, no mês de Junho de 2006 e sua distribuição
horária no dia 16 desse mês. (Fonte: Elaboração própria, com base em dados do SNIRH)

Os maiores danos assinalaram-se em alguns troços de ribeiras, em particular nos que foram
aproveitados para a construção de piscinas e praias fluviais. Estas infraestruturas, construídas
para reter a água no período estival, apesar terem as comportam abertas, constituíram um
obstáculo ao transporte de materiais, tanto dos minerais destacados das vertentes a montante,
como dos vegetais, alguns de dimensão considerável, deixados como sobrantes dos incêndios. Na
fig. 4 assinalam-se as áreas afetadas por pontas de cheia e inundações, tanto nas ribeiras de
Piódão e Pomares como nos rios Alvoco e Alva.
Por exemplo, na piscina fluvial do Piódão, com uma localização mais a montante, era bem visível a
acumulação não só de blocos de grande dimensão, mas também de uma espessa camada de
sedimentos no seu fundo, diminuindo-lhe em vários centímetros da profundidade original.
Também a jusante do Piódão, em especial na piscina fluvial da Foz de Égua e na ponte do
Rodeado, a acumulação de enormes quantidades de inertes, resultante da "lavagem" das áreas
ardidas, bem como de “sobrantes” florestais, que não foram consumidos pelo incêndio, era de
monta.
Também na piscina fluvial de Vide, situada no rio Alvoco, depois da confluência da ribeira do
Piódão, se registou grande acumulação de materiais, a qual se deveu, sobretudo, ao facto de
várias comportas já se encontrarem colocadas no dique, dada a aproximação da época balnear.
Na semana seguinte ao episódio referido, ainda era possível observar parte do processo de
remoção das toneladas de madeira acumuladas no dique, profundamente danificado.
À semelhança da bacia do Piódão, também na bacia de Pomares, várias áreas foram inundadas e
assinalaram a acumulação de enormes quantidades de inertes, no leito da ribeira, nas pontes e
nas infraestruturas, de lazer, piscinas e praias fluviais (Fig. 4).
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Figura 4 - Localização das áreas mais afetadas no evento de 16 de Junho de 2006.
(Fonte: Pereira e Lourenço, 2007, p. 136.)

Com efeito, o destacamento e a mobilização dos materiais ao longo das vertentes, canalizados
para os vales situados na base das mesmas, incrementam a capacidade e a competência destas
linhas de água, deixando um rasto de destruição, muito para além das áreas afetadas pela
passagem das chamas.

3.3. O episódio de 14 de Julho de 2006 na bacia de Piódão: a repetição do cenário de destruição
Na pequena bacia da ribeira do Piódão, sensivelmente um mês após a situação antes descrita, o
cenário de destruição parece repetir-se e dotar-se ainda de maior violência. O episódio pluvioso
do dia 14 de Julho foi mais concentrado e intenso do que o de 16 de Junho e afetou em particular
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as cabeceiras da ribeira do Piódão (Pereira e Lourenço, 2007). Também a precipitação ocorrida no
mês de Julho foi superior à de Junho, tendo assinalado um total de 95 mm (fig. 5). Cerca de 70
mm caíram nos dias 13 e 14 de julho, com 30 e 39 milímetros respetivamente. A chuva registada
no dia 14 de Julho concentrou-se num único evento, que ocorreu entre as 16 e as 17h, com 14
mm, na primeira meia, e 24 mm, nos 30 minutos seguintes.

Figura 5 - Precipitação acumulada durante o mês de Julho de 2006 e distribuição horária no dia 14, na
estação meteorológica do Piódão. (Fonte: Elaboração própria, com base em dados do SNIRH)

O elevado valor horário de precipitação resultou numa rápida resposta da ribeira do Piódão e na
ocorrência de um pico de cheia, com impactes bastante graves, não só devido às inundações que
provocou mas também em consequência da maior capacidade e competência desta linha no
transporte de inertes. Além dos elevados danos provocados ao longo das infraestruturas
localizadas nesta linha de água, a maior diferença entre este episódio e o do mês anterior foi a
perda de uma vida humana. Tratou-se de um turista, apanhado desprevenido pela tempestade e
pela torrente que se gerou na ribeira, tendo sido arrastado pela ponta de cheia.
A jusante as consequências foram mais significativas no rio Alvoco, certamente pelo efeito do
material transposto para jusante do dique da piscina fluvial da Vide e que, por não ter sido
retirado, criou condições para que este novo episódio tivesse consequências mais nefastas nas
praias fluviais de jusante, mais especificamente na de Alvoco das Várzeas, onde destruiu parte dos
equipamentos de apoio e depositou uma enorme quantidade de material vegetal (fig. 4) e de
novo em Avô, tornando não só inglório o anterior trabalho de limpeza, mas também arrancando o
próprio asfalto do arrumamento de acesso à ilha do Picoto, onde abandonou grande quantidade
de troncos de árvore que formaram uma pilha com mais de dois metros de altura.
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3.4. O episódio de 31 de Agosto de 2010 no fosso do médio Alva: quando as águas se tornaram
negras
Um violento incêndio, em meados do mês de Agosto de 2010, percorreu cerca de 4 300ha do
Parque Natural da Serra da Estrela, sendo que grande parte da área ardida se localiza na bacia do
rio Alva. Na sequência desse incêndio, no último dia do mês de Agosto e após um intenso episódio
pluvioso, a resposta hidrológica das pequenas ribeiras foi imediata. Segundo os dados recolhidos
no posto udométrico de Oliveira do Hospital, entre as 14:00 e as 17:00 h registaram-se cerca de
42mm de precipitação, 31,2 mm dos quais concentraram-se entre as 15:00 e as 16:00h (fig. 6).

Figura 6 – Precipitação acumulada no mês de Agosto de 2010 e distribuição horária no dia 31, no
posto udométrico de Oliveira do Hospital (Fonte: Elaboração própria, com base em dados do SNIRH)

Mais uma vez, a grande quantidade de chuva, ocorrida num curto período de tempo e decerto
intensificada pelo efeito orográfico do relevo serrano, desencadeou um intenso escoamento
superficial, que rapidamente engrossou o caudal e gerou fluxos torrenciais em muitas das
pequenas linhas de água afluentes do rio Alva. Com o caudal foram transportados inertes vegetais
deixados pela passagem do fogo mas também grandes quantidades de partículas minerais e
cinzas. No rio Alva, além do aumento instantâneo do caudal, a tonalidade das águas indicavam as
enormes quantidades de cinza e partículas de pequena dimensão, facilmente arrastadas pela
força das águas, que escorreriam à superfície, colocando em perigo de contaminação a captação
de água para abastecimento à população feita na Senhora do Desterro, e o posterior
abastecimento aos municípios de Seia, Gouveia e Oliveira do Hospital, bem como diversas
infraestruturas situadas a jusante, designadamente praias e piscinas fluviais (fig. 7).
A jusante do açude da Senhora do Desterro, a deposição de sedimentos e a acumulação de
inertes vegetais também era evidente após este evento pluviométrico. Na imprensa local, era
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referido que o Alva devido ao transporte de enormes quantidades de cinzas “parecia um mar de
crude”, sobretudo a jusante da Senhora do Desterro e até Avô. Em Vila-Cova-a-Coelheira, devido
à diminuição da capacidade de transporte, como consequência da redução do declive e do
alargamento do vale, foram deixados alguns materiais mais grosseiros. Em Sandomil, o cenário foi
idêntico. A elevada acumulação de cinzas e de outros materiais finos transportados pelo pico de
cheia assorearam o leito do rio, sobretudo a jusante da ponte. Por sua vez, em S. Sebastião, mais
a jusante, praia fluvial ficou coberta por uma espessa camada de cinzas, tendo sido necessário
recorrer a meios mecânicos para a sua remoção (Gonçalves, 2013).

Figura 7 - Localização, na ribeira de Alva, das áreas mais afetadas pelo episódio pluvioso de
31 de Agosto de 2010. (Cartografia de Fernando Félix)

As consequências deste evento pluviométrico foram tão nefastas para o rio Alva que obrigaram a
uma série de pequenas intervenções de emergência, as quais consistiram em abate dirigido de
madeira queimada, obras de correção torrencial de pequena dimensão em vertentes declivosas
junto a linhas de água, sementeira de herbáceas, consolidação de margens de linhas de água,
limpeza e desobstrução da rede viária, corte e remoção de arvoredo sobre os caminhos, limpeza e
desobstrução de linhas de água e de passagens hidráulicas, bem como de praias e piscinas fluviais
contaminadas com cinzas (Gonçalves, 2013).
Obviamente que estas intervenções só ocorreram porque o abastecimento de água à população
foi afetado e também as praias e piscinas fluviais ficaram impraticáveis, como foi noticiado pela
imprensa regional. Por exemplo o Correio da Beira Serra, de 8 de setembro, intitulava “Depois dos
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incêndios o rio Alva está de luto…” e descrevia que “o cenário que envolve aquele afluente do
Mondego quase faz lembrar as catástrofes ambientais provocadas pelos derrames de crude. Nas
praias fluviais a época balnear acabou-se e a vida aquática está ameaçada”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A bacia do rio Alva emerge como um exemplo paradigmático onde se conjugam condições para a
ocorrência recorrente de incêndios florestais, geralmente de grande dimensão, e, na sua
sequência, para a manifestação de outros riscos, nomeadamente de cariz hidrológico, através de
cheias e inundações, e de natureza geomorfológica, traduzida pela intensificação dos processos
erosivos. Depois do flagelo das chamas, é sobretudo a ocorrência de elevados quantitativos de
precipitação, por vezes localizados, intensos e/ou prolongados que agravam substancialmente os
riscos de erosão pós-incêndio e estão na génese de outros fenómenos mais extremos, tais como
fluxos de detritos, cheias e inundações após incêndios.
A suscetibilidade à manifestação dos riscos anteriormente referidos parece ocorrer sobretudo no
Alva Superior, a chamada ribeira de Alva, a montante da confluência do Alvoco, bem como em
duas outras sub-bacias, a de Pomares, situada ligeiramente a jusante dessa confluência, e a o
Piódão, afluente ao rio Avoco. A morfologia acidentada do terreno, o esvaziamento demográfico,
com o consequente abandono das atividades tradicionais, e a proliferação de espécies altamente
combustíveis, em resultado desse abandono de atividades agrícolas, são, porventura, a trilogia
decisiva na recorrência dos incêndios.
Na bacia do Alva, e nos episódios aqui estudados ocorreu, ainda, o perecimento de uma vida
humana, ficando evidente tanto as enormes perdas de bens e infraestruturas privadas e públicas,
cujos prejuízos, ambientais, sociais e económicos, são incalculáveis, como a de uma vida humana.
Há, portanto, necessidade de não só implementar medidas que visem a redução das áreas
ardidas, mas também de desenvolver métodos e ferramentas para identificar e quantificar os
riscos potenciais colocados pelas inundações e transporte de detritos, gerados na sequência dos
incêndios, assim como melhorar as previsões da magnitude e recorrência destes fenómenos ao
nível da bacia hidrográfica.
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RESUMO
Debido a su caracterización climática el Sureste Ibérico sufre, con periodicidad, episodios de
lluvias torrenciales y sequías que afectan al territorio en su componente física y humana. Las
precipitaciones, escasas y con un régimen irregular, quedan concentradas en los meses de
septiembre y octubre, llegando a descargar mortíferos diluvios que pueden superar los
100mm/m2 en unas pocas horas, provocando inundaciones del tipo flash-flood o inundaciones
relámpago, concentrando un gran caudal punta en un corto espacio de tiempo.
La escasez de las lluvias, unido a la gran demanda de agua existente en los meses estivales, hacen
de la sequía uno de los riesgos más tenidos en cuenta por los ciudadanos. Este riesgo, de difícil
predicción y de una parsimoniosa formación, condiciona las actividades humanas en el territorio
desde el punto de vista económico, social y medioambiental pues significa la escasez de un
recurso esencial para la vida como es el agua.
La incertidumbre de estos riesgos hacen que la Cuenca del Río Segura sea la más regulada de
Europa. Garantizar la seguridad de la población es uno de los objetivos principales de los planes
de ordenación territorial por lo que se han llevado a cabo la creación de infraestructuras
(embalses, motas, presas de derivación y laminación) a lo largo de todo el territorio con el fin de
mitigar los posibles efectos de las sequías y las inundaciones.
Desde finales del S.XIX se vienen realizando estas actuaciones. Ya en 1886 se elabora el primer
Plan de Defensa contra avenidas de la Cuenca del Segura. Su objetivo primordial era mitigar los
efectos de las posibles inundaciones sobre el territorio. A lo largo de toda la Cuenca se han
construido infraestructuras con un doble fin: reducir el impacto de las avenidas y, en algunos
casos, embalsar agua para hacer frente a los recurrentes periodos de sequía.
Palavras-chave: Seca, Inundação, Riscos naturais, Rio Segura
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ABSTRACT
Due to its climatic characterization Iberian Southeast suffers periodically torrential rainfall and
drought events affecting the territory in its physical and human component. Rainfall, which are
scarce and irregular, are concentrated in the months of September and October, with dowpours
that can induce lethal floods exceeding 100 mm/m2 in a few hours, causing flash floods, as a
consequence of concentrated high peak flow in a short time.
The lack of rain, coupled with the high demand for water in the summer months, make the
drought one of the risks which are most frequently taken into account by citizens. This risk,
difficult to predict and with a slow formation, conditions human activities on the territory from
the economic, social and environmental viewpoints because it means shortage of an essential
resource to life as water is.
The uncertainty of these risks make the Segura River basin be the most regulated in Europe.
Ensuring the safety of the population is one of the main objectives of the land management plans
so they have undertaken the creation of infrastructure (dams, specks, diversion dams and
laminating) over the whole territory to mitigate the possible effects of droughts and floods.
These actions have been carried out since the late nineteenth century. The first Flood Control Plan
of the Segura basin was developed in 1886. Its primary objective was to mitigate the effects of
possible floodings on the territory. Throughout the entire basin infrastructures have been built
with a dual purpose: to reduce the impact of floods and, in some cases, to storage water to cope
with periods of drought.
Key-words: Drought, flooding, natural hazards, Segura River

1. INTRODUÇÃO
El riesgo es una condición condigna del ser humano desde el inicio de la historia de la Humanidad
(Olcina, 2006), asociando los tres componentes básicos del comportamiento de las sociedades en
el planeta: el ser humano, los procesos naturales y el espacio geográfico donde se producen las
interacciones entre los dos primeros.
El desconocimiento de las fuerzas de la naturaleza y el temor ante sus fenómenos extremos al
comienzo de la historia del ser humano y, en épocas más recientes, la pérdida de respeto hacia el
medio ambiente, han convertido la espera de la catástrofe en un elemento habitual de la vida
cotidiana. Tal y como apunta Calvo (2001), el estudio de los riesgos surge, en principio, como un
aspecto del conocimiento de nuestro medio ambiente, cuando éste se contempla desde el punto
de vista de sus mutuas influencias con el grupo humano, y en su origen encuentra la constatación
de que la naturaleza cambia constantemente.
El término riesgo es empleado con frecuencia en la literatura especializada, es un concepto muy
amplio, pues para su definición hay que tener en cuenta diversos factores como la vulnerabilidad,
la exposición o la peligrosidad. Desde la década de 1960, cuando White, Burton y Kates
emplearon la palabra en sentido moderno, se han recogido diversas acepciones, destacando, por
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ejemplo, la de Burton y Kates (1964): “Conjunto de elementos del medio físico y biológico nocivos
para el hombre y causados por fuerzas ajenas a él”, o más recientemente la de Aneas (2000):
“Probabilidad de un individuo o grupo de estar expuesto y afectado. Probabilidad de ocurrencia de
un peligro”.
El agua es un elemento esencial para la vida, teniendo los seres humanos una estrecha relación
con este recurso, ya que las primeras civilizaciones se establecieron cerca de cauces para poder
desarrollar sus actividades básicas, algo que sigue siendo así hasta nuestros días. El SE Ibérico,
debido a su caracterización climática, es un territorio susceptible y vulnerable ante dos riesgos
naturales hidrometeorológicos: sequías e inundaciones. Tanto los excesos como la escasez de
agua suponen un gran riesgo para la población. Por un lado, la falta de agua provoca
desabastecimiento, y por otro, la abundancia e intensidad de precipitaciones genera daños
materiales y la pérdida de vidas humanas. Estos extremos pluviométricos e hidrológicos son los
que generan mayor impacto socioeconómico desfavorable sobre el territorio.
El avance tecnológico ha hecho que el ser humano intente domar las aguas a través de
infraestructuras que permitan mitigar los efectos de las lluvias torrenciales y su posterior
almacenamiento para proveer a la población en caso de sequías. Esto ha propiciado la creación de
diversas presas o embalses a lo largo de la Cuenca del Segura y otras obras de ingeniería
hidráulica como canales de derivación de aguas altas, acortamiento de meandros, canalizaciones
o encorsetados de ríos, provocando una desnaturalización del río Segura a su paso por ciudades
como Murcia, Cieza, Orihuela, etc (Cuadro 1).
Cuadro 1 - Medidas de prevención para los riesgos por sequía e inundación

Inundaciones
Encauzamientos
Presas
Canales de Derivación
Desviación de cauces
Sistemas de alerta

Sequías
Acueductos
Embalses
Pozos
Trasvases
Riego de turbias

En el SE Ibérico, donde los contrastes meteorológicos y geomorfológicos son complejos y
dinámicos, los estudios acerca de catástrofes naturales relacionadas con el agua son prolíficos en
la literatura especializada: Calvo (1968, 1997a), Conesa (1995), Estrella y García-Ayllón (2012), Gil
(1995), López (1973, 1997), Olcina y Rico (1994), Pérez (2010), Pérez y García (2005), Torres y
Calvo (1975). Estos trabajos, además de caracterizar los dos riesgos más importantes del ámbito
de estudio, sequías e inundaciones, hacen referencia a acciones antrópicas para su mitigación,
con sus correspondientes efectos a lo largo de los cauces.
Los objetivos principales de esta investigación han sido: (1) Examinar sequías e inundaciones
acontecidas en el territorio objeto de estudio; y (2) Evaluar cómo afectan las obras de defensa al
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cauce del río ante estos fenómenos y cuáles son sus consecuencias en los paisajes fluviales y en la
dinámica hidrológica.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
La Cuenca del río Segura cuenta con una extensión de 18.871,46 km² a lo largo de 4 Comunidades
Autónomas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia),
englobando un total de 132 municipios. El principal colector hídrico de la Cuenca es el río Segura.
Nace en una surgencia kárstica en la sierra de Segura, a 1.413 m de altitud y próximo al municipio
de Pontones (Jaén), cuenta con un recorrido aproximado de unos 325 km hasta llegar a su
desembocadura en Guardamar del Segura (Alicante).
Se trata de uno de los ríos peninsulares con mayor aprovechamiento de sus aguas, conocido
también por su irregularidad hidrológica, causante de grandes inundaciones a lo largo de la
historia, episodios estos alternados con periodos largos de sequía.
Para la elaboración del presente estudio se realizó, en primer lugar, una revisión bibliográfica
exhaustiva. Tras ello, se recopiló la información disponible de los diversos planes de la Cuenca del
Segura relacionados con sequías e inundaciones, pues tras un fenómeno extremo de los aludidos
se desencadena una reflexión crítica sobre sus causas, efectos y sus posibles soluciones, que dan
origen a multitud de proyectos de infraestructura hidráulica. Por último, se efectuó un trabajo de
campo con el fin de comprobar in situ las obras realizadas a lo largo del río Segura y las
consecuencias antrópicas de las mismas sobre el territorio circundante.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Sequías e infraestructuras resultantes
Debido a la variabilidad de las precipitaciones, a lo largo de la historia, el SE Ibérico se ha visto
afectado por multitud de periodos de sequía (García, 2008), García y Calvo, 2008). La mayoría de
los embalses situados a lo largo de la cuenca tienen una doble finalidad: almacenar el agua y
distribuirla a la población para riego de cultivos y abastecimiento urbano y defender el territorio
ante las avenidas fluviales, como es el caso de El Cenajo, que con una capacidad de 437 Hm³ es el
más grande de toda la cuenca.
Desde finales de la década de 1960 la alarma ante una eminente situación de sequía en el Sureste
Ibérico no depende tanto de la cuantía de precipitación registrada en la Cuenca del río Segura. La
sequía ha dejado de ser un hecho natural para convertirse en un desajuste entre demanda y
oferta de recursos hídricos. El aumento de la demanda de agua viene motivado principalmente
por el avance tecnológico que ha permitido la instauración de modernos regadíos (ocupando
antiguos secanos), el crecimiento de la población y el desarrollo de la actividad turística
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residencial, a veces asociada a campos de golf, que conllevan un consumo de agua desmedido.
Este fenómeno no acarrea pérdidas de vidas humanas, pero se está pagando un alto precio
económico, social y ambiental debido a una sequía pertinaz inducida (a veces exclusivamente
mediática). Una de las medidas más importantes para paliar esta situación es la construcción del
Trasvase Tajo-Segura, que suple, en gran medida, el déficit hídrico del SE Peninsular. En los
últimos años, esta obra, de incalculable valor estratégico para este territorio, viene siendo muy
cuestionada. En 1978, se construyó en 1978 el azud de Ojós (Fotografía 1), que tiene como
finalidad distribuir las aguas procedentes del trasvase para los regadíos de ambas márgenes del
río Segura.

Fotografía 1 - Azud de Ojós (embalse regulador y de distribución de las aguas recibidas
mediante el Trasvase Tajo-Segura)

Un buen ejemplo de infraestructura creada para la lucha contra las sequías es el embalse de “La
Pedrera”. Los primeros estudios para su construcción comenzaron en 1967, tras sufrir el SE
peninsular dos periodos de sequía intensos y prolongados (1961 y 1966). El embalse de La
Pedrera tiene la función de regular una parte de los caudales transportados por el Canal del
Postrasvase de la Margen Izquierda para suministrar las aguas demandadas por los regadíos del
Campo de Cartagena y abastecimiento urbano de núcleos de población próximos.
3.2. Inundaciones y obras hidráulicas derivadas
El riesgo por inundación es, desde antaño, el más temido por los habitantes del SE Peninsular. El
río Segura y sus afluentes están lejos de ser ríos regulares, por lo que sus frecuentes y violentas
crecidas han representado siempre un peligro constante. Los métodos de prevención, es decir, los
que se concretan en acciones a realizar previamente a la ocurrencia de la inundación, se pueden
clasificar en dos clases completamente diferentes según impliquen la construcción de obras,
generalmente importantes (métodos estructurales), o, por el contrario, se trate de actividades en
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las que la gestión tenga mucha mayor importancia que los costes materiales asociados; estos
últimos se suelen denominar métodos no estructurales o de gestión (Álvarez y García, 2015). Los
primeros han sido predominantes, y los que han desnaturalizado en mayor medida al río Segura.
La relación de la ciudad de Murcia con su río reside, desde el primer momento, sobre tres
aspectos fundamentales: conseguir seguridad frente a las periódicas avenidas del Segura,
conseguir espacio para extenderse y facilitar el cruce del cauce. El muro de defensa frente al río
(Malecón) y la corta de meandros para que el agua circule con rapidez son los elementos
defensivos más antiguos y permanentes frente al problema de las inundaciones. Con sus
elementos de protección, la ciudad de Murcia modifica la dinámica fluvial propia de un río de
llanura con pendiente muy escasa en el ámbito inmediato al núcleo urbano, tanto por la acción
del muro del Malecón como por la misma muralla. Con ser importantes estas cuestiones no son,
sin embargo, comparables con la envergadura de las modificaciones que ha conllevado la reciente
implantación del sistema de defensa contra inundaciones, al que más adelante se aludirá.
Encauzamiento y modificación del trazado fluvial mediante la corta de meandros suponen la
reducción de la longitud del cauce en un 26’1 por ciento y el dotarlo de una capacidad uniforme
para 400 m3/seg. (Calvo, 1997b) (Fotografía 2). La gran avenida ocurrida en el río Segura y sus
afluentes durante los días 22 y 23 de octubre de 1948 tuvo consecuencias devastadoras en buena
parte de la cuenca del Segura (MOPU, 1983). Como en ocasiones anteriores, este episodio supuso
un nuevo impulso para la puesta en marcha de proyectos y obras de regulación, encauzamiento y
defensa del río Segura y sus principales afluentes. A consecuencia de esta avenida, se redactó el
proyecto de encauzamiento del río Segura al cruzar la ciudad de Murcia, cuyas obras, adjudicadas
en 1954 y que se retrasarán hasta 1971, mejorarían la protección de la ciudad frente a los
desbordamientos del río (Ezcurra Cartagena, 2002).

Fotografía 2 - Vista actual del río Segura a su paso por la ciudad de Murcia

En 1641, concretamente el 15 de octubre, tuvo lugar la denominada "Riada de San Calixto", que
ocasionó más de 1000 muertes y llegó a romper el cauce meandrizante del río Segura (Calvo,
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1968). La riada más importante hasta la fecha es la de Santa Teresa (1879); se estima que llegaron
a caer en torno a 600 mm en la cabecera del río Guadalentín (mayor afluente del Segura por su
margen derecha), provocando inundaciones en la práctica totalidad de la Cuenca Hidrográfica,
registrando un caudal de 1890 m³/seg. a su paso por la ciudad de Murcia, que quedó totalmente
anegada por el agua. Este virulento episodio de lluvias torrenciales dejó más de 1000 muertes y
cuantiosas pérdidas materiales (Calvo et al. 2001). Las importantes avenidas ocurridas desde la
década de 1.870 hasta finales del siglo XIX constituyen, entre otros, los antecedentes históricos de
la presa del Cenajo (se trataba de conseguir una defensa mediata para las ciudades más pobladas
de la Vega Media y Baja del Segura) (Fotografía 3). A raíz de estos acontecimientos, en marzo de
1.885, se celebró en Murcia el Congreso contra las inundaciones de la Región de Levante, del que
surgió la elaboración de un amplio plan titulado Proyecto de obras de defensa contra las
inundaciones en el valle del río Segura, fechado en el año 1.886 (García y Gaztelu, 1889: en
Melgarejo, 2001). Fue el primer Plan global de defensa contra las avenidas que se hizo en España,
sorprendiendo la visión de futuro de estos técnicos (García, R. y Gaztelu, L.), pues ya proponían
regular el río Segura en su cabecera.

Fotografía 3 - Embalse del Cenajo (construcción entre los años 1947-1960)

En los últimos años, y a pesar de las numerosas medidas de prevención llevadas a cabo, también
se han producido diversas riadas (1973, 1982, 1987, 1989 y 2012) que han provocado víctimas
mortales y numerosas pérdidas económicas. La más trágica de éstas es la de 1973, que supuso
más de 80 muertes en la localidad de Puerto Lumbreras. La instalación de presas de derivación,
con gran capacidad en muchos casos (Derivación del Paretón), han mitigado consecuencias
nefastas disminuyendo una parte del caudal del cauce principal, evitando su desbordamiento.
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Figura 1 - Vista parcial del tramo medio-bajo del Segura, embalses y canales de riego y distribución
de aguas para usos urbanos e industriales.

CONCLUSÃO
A lo largo de la historia se han producido sequías e inundaciones de magnitud extraordinaria en el
SE peninsular, provocando una preocupación constante por parte de los ciudadanos,
traduciéndose las inquietudes en la elaboración de actuaciones hidráulicas con el fin de mitigar
sus efectos. Las pérdidas humanas y económicas que suponen estos fenómenos naturales para la
población han marcado las líneas de actuación a seguir. Desde tiempos remotos se han ideado
infraestructuras para luchar contra estos episodios extremos, perfeccionadas a lo largo de la
historia y que han hecho de la Cuenca del Segura una de las más reguladas de Europa.
En definitiva, las obras han ido alterando la dinámica fluvial del río Segura, provocando su
desnaturalización y, en consecuencia, dejando una huella importante en los paisajes fluviales,
tanto urbanos como rurales, modificados continuamente durante las últimas centurias con el fin
de que la población obtuviese un menor grado de vulnerabilidad ante estos fenómenos
hidrometeorológicos.
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RESUMO
La Cuenca Hidrográfica del río Branco y Colorado está ubicada en la provincia de Rondônia/Brasil.
Los usos múltiples de sus aguas construyen actualmente un diálogo hídrico entre los pueblos
indígenas, ribereños, quilombolas, rurales, urbanos, las plantas de generación de energía y otros
usos del río, en busca de mitigar los conflictos de derecho al acceso a los recurso hídricos en esa
unidad de gestión hidrográfica. El artículo es una análisis parcial de un proyecto de investigación,
a fin de determinar los indicadores de los cambios ambientales contemporáneos y diagnosticar la
calidad del agua, se realizó un monitoreo de de noviembre de 2014 a noviembre de 2015
considerando los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos (coliformes termotolerante y
totales), identificando así el grado de degradación del río y su estado de acuerdo con la Norma
Nacional 357/2005. Se propone una metodología accesible para el monitoreo de otras cuencas, a
fin de que las autoridades locales puedan insertar políticas ambientales en busca de un cuadro
hídrico que cumpla con las exigencias legales para el consumo humano, teniendo en cuenta que
en la cuenca del estudio carece de saneamiento básico y que gran parte de la población consume
el agua sin tratamiento.
Palabras-chave: Historia Ambiental, Ríos, Cualidad de Agua Superficial, Gestión de Cuenca
Hidrográfica
ABSTRACT
This study analyzes the water quality indicators, held within a year hydrological 2014-2015, to
diagnose the level of quality of the Hydrographic Basin waters of the Branco y Colorado River (a
tributary of the river Guapore border between Bolivia and Rondônia / Brazil). Physical, chemical
and bacteriological parameters of water quality was analysed. The aims of this study will

79

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
___________________________________________

contribute for the development of local environmental policies in accordance with legal
requirements, since this basin have not basic sanitation and much of the population consumes in
nature water.
Keywords: Environmental History, Rivers, Surface Water Quality Management, Watershed

1. INTRODUCCIÓN
Cuando le preguntamos a los actores representativos de los pueblos indígena y la población rural
de la cuenca del Río Branco y Colorado – BH-RBC, sobre la importancia de los ríos para ellos nos
respondieron que “…sin el río el agua no tiene como llegar hasta ellos…”. Pero, además, los
pueblos indígenas añaden otro dato relevante “El río hace parte de nuestra historia” (1) y como
sus tierras se encuentran ubicadas aguas abajo de múltiples usos, temen por la calidad del agua
que llega a sus aldeas. Lamentablemente, hoy en día, los hijos de los actores hidrográficos no
tienen el permiso para utilizar el río como lugar ocio, como sus propios padres hicieron cuando
eran niños.
Hace 40 años que la cuenca del Río Branco recibió oficialmente los primeros migrantes no
indígenas, oriundos de otros estados brasileños, con destaque para las regiones Sul y Sudeste y
con ellos una cultura de apropiación y organización del territorio, ordenando un nuevo paisaje, el
que Mollina y Alier (2001 ) clasificaría como “Naturaleza Transformada”, y por Santos (1997),
Worster (2008), Mollina y Toledo (2011) una “segunda naturaleza”, o como apunta aun Mollina y
Toledo surge de ese proceso metabólico de apropiación de la naturaleza un Medio Ambiente
Social. Efectivamente se han construido una identidad propia o muchas identidades que reflejan
las ideologías de los que la configuran actualmente (Pisón, 2010). Para Worster, esta es una
relación que nos aporta mucho con respecto a la historia ambiental de un lugar.
Las aguas del río Branco, contienen información sobre los usos múltiples de la cuenca hidrográfica
a cual es el principal río, que se conecta con todos los demás tributarios recibiendo informaciones
a través de sus aguas. Estos múltiples usos de sus aguas, constituyen parte un diálogo hídrico en
construcción entre los pueblos indígenas, ribereños, quilombolas, los ámbitos rurales y urbanos,
las plantas de generación de energía y otros usos del agua, con el objetivo de mitigar los conflictos
de derecho al acceso al agua en esa unidad de gestión hidrográfica. Compartir es una necesidad
reconocida en la Ley Federal Brasileña 9.433/1997, que regulariza también el derecho a todos los
actores de la cuenca a unas aguas fluviales de calidad mediante el uso que se hace. Tanto los usos
como accesos viene cambiando históricamente como punta McNeill:
Los seres humanos hemos utilizado el agua durante 9.000 años para
regar, y durante 2.000 para accionar molinos, ahora necesitamos
también para fines industriales, como la producción de energía
1

Memorias de recogida de datos en la Cuenca del Rio Branco y Colorado de febrero a mayo de 2015.
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hidroeléctrica y la refrigeración y limpieza de sinnúmero de máquinas y
por supuesto seguimos utilizando el agua para beber y disolver residuos.
(McNeill, 2003 p. 159)
El río y sus aguas si convierte de elemento natural a sobrevivencia a recursos hídricos, y cuando su
cualidad y cuantidad no atiende la demanda pasa a generar conflictos Estos cambios también
repercuten en la calidad de las aguas de los ríos de la cuenca del río Branco, todavía existen pocos
estudios al respecto, siendo identificados hasta noviembre de 2015, dos estudios con el objetivo
de identificar cualidad, el primer diagnósticos fue realizado por Silva et al (2011) en cinco puntos
amuéstrales todos ubicados en el municipio de Alta Floresta do Oeste, siendo dos de estos puntos
recogida amuestras en el río Corgao que es un tributario que pasa por el perímetro urbano, y los
demás fueran recogido directamente en el río Branco, fue analizado los parámetros
bacteriológicos (Coliforme: Termolerante, Fecales y Scherichia). El según estudio fue realizado en
dos campaña ocurridas en marzo y noviembre de 2013 por Loureiro et al (2016), con recogida de
14 puntos amuéstrales, 5 ubicados directamente en el río Branco y en sus principales tributarios
(igarapés São Luís, Colorado y Saldanha – Figueira) y en los ríos Mequéns y Guaporé, en estos
también si analizaran parámetros físicos y químicos.
Los datos de esas investigaciones aporta un significado valor a historización de la cualidad de las
aguas regionales. Sin embargo el estudio presentado es el primer monitoreo anual de cualidad de
agua (química, física y bacteriológica), con análisis periódicos del mismo punto desarrollado en la
cuenca del Río Branco y Colorado. Tratase de una investigación con perspectiva de análisis de los
parámetros químicos, físicos y bacteriológicos como testigo de los cambios ambientales y la
posible interferencia de acuerdo con el uso y ocupación del suelo donde están ubicado cada
punto, aunque esa correlación ocurrirá en un según momento de la investigación. Los datos
primarios resultan de un proyecto de investigación de Doctorado en Geografía, desarrollado vía
cooperación entre el Laboratorio de Aguas de la Universidad de Rondônia – UNIR y el Grupo de
Recerca Agua, Territorio y Sostenibilidad – GRATS, vinculado a Universidad Autónoma de
Barcelona.
Como afirma Worster (2008) la historia ambiental se refiere al papel de la naturaleza en la vida
humana y para los pueblos tradicionales de la Amazonia este pensamiento sigue vivo. Se reconoce
que la contaminación del agua procede tanto de fuentes naturales como antropogénicas, si bien
la mayoría corresponde a estas últimas (Ríos, 2005). El estado de las masas de agua con influencia
antropogénicos se puede comprobar a través de los parámetros que miden la calidad del agua,
especialmente sus características físicas, químicas y biológicas, y cuyos estándares de calidad
varían de acuerdo a diversos usos según lo estipulado en la Norma Legal 357/2005. Por ejemplo,
para el consumo humano se aplica la Portaría Federal de Brasil 2914/2011. A partir de estas
calidades podemos considerar las aguas del Río Branco como un a testigo actual muy relevante
para identificar los cambios contemporáneos que resultan tras años de proceso metabólico de
apropiación del medio natural.
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1.2. Objetivos
En ese contexto, la presente discusión tiene el objetivo de desarrollar el argumento de que las
aguas del Rio Branco y Colorado nos pueden hablar de su historia ambiental contemporánea,
ayudando a correlacionar el grado de adecuación del río a las normas legales del país.

2. ARÉA DE ESTUDIO Y PROCEDIMIENTO METODOLOGICO
2.1. Identificación de la unidad de estudio y puntos de monitoreo
La Cuenca Hidrográfica del Río Branco, forma parte de los municipios de Parecis, Alto Alegre dos
Parecis, Santa Luzia, Alta Floresta do Oeste, São Francisco do Guaporé y São Miguel do Guaporé,
ubicados en el Estado de Rondônia – Brasil. De acuerdo con la publicación del Diario Oficial,
decreto- n° 19.061, en el D.O.E en 31 de julio de 2014, la cuenca se insiere en la unidad de gestión
de cuencas hidrográficas Río Branco y Colorado, con dos municipios adicionales: Novo Horizonte y
Nova Brasilândia do Oeste. De estos municipios solamente Alta Floresta do Oeste y Alto Alegre
dos Parecis, tiene su perímetro territorial totalmente inserido, los demás están parcialmente
inseridos. La cuenca del río Branco y Colorado tiene 9.337 km2 ocupa el Sureste y Oeste de la
provincia de Rondônia y su desembocadura se realiza en la margen derecha del río Guaporé, que
es unos de las cabeceras del río Madeira, a su vez afluente directo del río Amazona; en este tramo
coincide con la frontera entre Brasil y Bolivia.
El Río Branco tiene la mayor concentración de plantas generadoras de energía de pequeño porte,
de las ocho, siente están implantadas en sus márgenes. Al mismo tiempo se encuentra bajo la
influencia directa del área urbana de Alta Floresta do Oeste que desagua en el río, a través de su
afluente río Corgão los residuos urbanos sin tratamiento. Por otra parte, el río también es objeto
de aprovechamiento directo por poblaciones rurales y los pueblos Indígenas. Por todos estos
motivos, así como por disponer de mejor accesibilidad para la recogida de datos, seleccionamos
en este río nueve punto de muestreo, (figura 1) para revelar a partir de sus aguas la historia
ambiental contemporánea de este territorio.
La selección de los puntos siguió los criterios: diversidad de uso y ocupación, acceso libre o
permitido para recogida de muestra, zona con y sin influencia directa de las plantas generadoras
de energía. En esa primera fase de análisis proponemos correlacionado los resultados con las
Leyes Ambientales Brasileiras que rige a respecto del tema.
Durante el periodo de un año llevamos a cabo un monitoreo de la calidad del agua considerando
los parámetros siguientes: físicos (turbiedad, color, temperatura y conductividad), químicos (pH,
dureza, alcalinidad y oxígeno disuelto) y bacteriológicos (coliformes termotolerantes y totales). El
monitoreo tuvo lugar en dos etapas, la primera priorizó puntos aguas arriba y aguas abajo de los
emprendimientos hidroeléctricos que actúan directamente dentro del curso del Río Branco,
ubicados en el municipio de Alta Floresta do Oeste – RO (dos campañas), mientras que en la
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segunda amplio la zona de recogida para fuera de la interferencia directa de las plantas
generadoras de energía, y experimento recogidas en diversidades de uso y ocupación (una
campaña). Pos tres campaña, seleccionó un único punto de los dos posibles (figura 1)
manteniendo algunos que se fijaran y descartando otros. En este último punto y a lo largo de un
año se recogieron siete muestras de agua para su análisis en el mismo punto.

Figura 1 - Identificación de los puntos de muestreo en el Río Branco de la Cuenca del Río Branco y
Colorado. (Fuente: Idealizado para el desarrollo del proyecto de investigación)

2.2. Procedimiento Metodológico
2.2.1. Recogida de muestreo
En total se recogieron siete muestras agua en el intervalo de dos a cuatro meses entre noviembre
de 2014 a noviembre de 2015. La metodología de recogida siguió los métodos estándar descritos
en las normas Standard for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012) propuesto
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por la Portaría 2914/2011. Las muestras se recogieron en botellas de 500 ml de vidrio con tapa de
presión, lavadas y esterilizadas previamente. En la recogida se comprobaron la temperatura y el
oxígeno disuelto por pulsioximetría (PloiControl, Tacer OD). Inmediatamente después de la
recolección, las botellas se colocaron sin conservantes químicos en nevera portátil con hielo y se
enviaron al laboratorio de agua de la Universidad Federal de Rondônia para el análisis de los
otros parámetros (Martins et al, 2016).
2.2.2. Análisis de prueba de Laboratorio
Para analizar los parámetros de calidad de agua, el Laboratorio de Agua de la Universidad Federal
de Rondônia, sigue la metodología múltiples (tabla 1).
Tabla 1 - Metodología de análisis de cualidad de agua aplicada

Parámetros analizados
físicos (turbiedad, color,
temperatura y
conductividad), sólidos
totais
químico (pH, dureza,
alcalinidad y oxígeno
disuelto, nitrato y nitrito,
potasio, sodio)

Método de análisis
turbidímetro (homis,TB 1000p), colorimetro (PoliControl,
AquaColor Cor), (Sanxin, DDS-11C Conductivity Meter), método da
estufa SteriliferSX/42.
pHmetro (homis, mPA-210P6), método de titulación
complexiométrico empregandose EDTA, método del Ácido
Cromotrópico / método de la sulfanilamida (método da
sulfanilamida e N-(1-naftil)-etilenodiamina) con ayuda
espectrofotômetro de UV/Vis (Biochrom, Libra) y curva analítica
adecuada.
Fuente: Organizado por los autores

Para determinar la presencia de termorolerantes y Escherichia coli se utilizó el método de análisis
microbiológico "Colitag", en los cuatro primeros análisis. Después se pasó a utilizar la metodología
de membranas filtrantes. La primer metodología tiene como resultado Positivo (+) o Negativo (-),
la segunda proporciona la contagien por unidades de colonias formadoras en 100ml, posibilitando
cuantificar.

3. RESULTADOS Y DISCUSION
El comportamiento de los parámetros a lo largo de aproximadamente 160 km del Río Branco, fue
muy heterogéneo. Así, el pH varió entre 5,54 en el punto A y el pico del punto 5 con 7,47. En
términos de Dureza (mgL-1) el río variaba entre 2,6 (mgL-1) y 36,16 (mgL-1). Aunque la alternación
sea significativa, se encuentra lejos de sobrepasar los límites legales que proponen hasta 500
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(mgL-1). De acuerdo con el órgano FUNASA (2014) la Conductividad no debe estar por encima de
100 (µS); en el río Branco, la conductividad medida fue de 9,5 a 53,5 (µS). En los cuatro últimos
análisis no fue posible analizar el parámetro turbidez por problemas técnicos del aparato de
medición. Los valores para los parámetros Nitrito y Nitrato, Sodio y Potasio también se
mantuvieron dentro de las normas legales de seguridad que exige en Brasil. El oxígeno disuelto se
situó por debajo de 5 mgL-1 en los cuatro primeros análisis, pero en los tres últimos se
mantuvieron en cifras más normales. Esta variación puede reflejar la influencia de los meses en
que el río experimenta un periodo de inundación y, por tanto, un ambiente más lentico en las
riberas.
El límite de temperatura para agua destinada al abastecimiento público en Alemania y la Unión
Europea es de 25°C pero para el Canadá solamente de 15°C (Percebon et al, 2005). En los puntos
monitoreados ese parámetro tuvo una variación desde un mínimo de 25,3°C a un máximo de
29,7 °C, con presencia de una anomalía en el punto A en abril de 2015 que registró 33 °C No se
puede afirmar que el valor del parámetro esté en desacuerdo con la legislación brasileña, pues
ésta no especifica el valor para el agua estándar, solo para aguas residuales que no debe
sobrepasar los 40 °C. Aun que, el cambio de la temperatura al largo del río, puede estar
relacionado con el contexto histórico del uso de sus márgenes, composición geológica, variación
del flujo del agua entre otros. La serie histórica del comportamiento de cada punto, presento una
heterogeneidad de resultados que no permite determinar en las sientes análisis cual sería el valor
padrón de cada punto.

Figura 2 - Puntos de muestreo del parámetro Color de noviembre de 2014 a
noviembre de 2015 del Río Branco

En cuanto a los parámetros que no están en la conformidad con las normas de consumo humano
merece destacarse los siguientes:
El color aparente del agua, se deriva de la presencia de sustancias disueltas como el hierro o el
manganeso, el vertido de aguas residuales industriales y domésticas, la presencia de partículas
coloidales en suspensión, la degradación de las plantas y los animales (llamados sustancia húmica)
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de los residuos minerales o hortalizas; variando de acuerdo a su composición. Cabe señalar que
de noviembre a abril fueran meses de precipitación abundante, mientras que de agosto a
noviembre de 2015 no se registraron precipitaciones.
En principio podría pensarse que las precipitaciones son las que gobiernan la calidad del agua por
los aportes de materiales que generan dentro del río. Sin embargo, el comportamiento de las
siete amuestras en el mismo punto indica que existen otros factores. Todos los puntos analizados
incumplen las normas para consumo humano, que recomienda un máximo 15 UC (Brasil, 2011).
En la Normas CONAMA de 20/1986, proponía que el color no sobrepasase la Clase 1 color
verdadera y Clase 2 hasta 75 mg Pt/l.2
La Resolución CONAMA 357, distingue los parámetros de coliformes (tabla 1) en su artículo 20.
Tabla 2 - Definición de Coliformes Termotolerante y E. Coli

Coliformes Termotolerante
XI - coliformes termotolerantes: bactérias gramnegativas, em forma de bacilos, oxidase-negativas,
caracterizadas pela atividade da enzima βgalactosidase. Podem crescer em meios contendo
agentes tenso-ativos e fermentar a lactose nas
temperaturas de 44º - 45ºC, com produção de ácido,
gás e aldeído. Além de estarem presentes em fezes
humanas e de animais homeotérmicos, ocorrem em
solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não
tenham sido contaminados por material fecal;

Coliformes E. Coli
XXIII - escherichia coli (E.Coli): bactéria
pertencente à família Enterobacteriaceae
caracterizada pela atividade da enzima βglicuronidase. Produz indol a partir do
aminoácido triptofano. É a única espécie
do grupo dos coliformes termotolerantes
cujo habitat exclusivo é o intestino
humano e de animais homeotérmicos,
onde ocorre em densidades elevadas.

3

Fuente: CONAMA 357/2005 , estructurado por los autores

Como los actores del río Branco utilizan el agua sin tratamiento, los parámetros de coliformes
Termotolerante, tienen (como los demás analizados) que encuadrarse en Aguas Dulces de clase 1.
Para el uso recreativo de contacto primario deben estar en conformidad con los estándares de
calidad de baño previstas en la Resolución CONAMA 274, de 2000 y no exceder el límite de 200
coliformes termotolerantes por 100 mililitros (MMA, 2005).
En la Resolución CONAMA 274, de 2000, el agua es clasificada como excelente cuando tiene como
máximo 2500 coliformes termotolerantes o 200 Escherichia coli por 100 ml en un 80% de los
análisis realizados un año, Caso el agua sea utilizada para consumo de animales no puede
ultrapasar 1000 UFC/100ml. El § 4o del artículo 20 define la calidad como impropia si el valor
obtenido en la última toma de muestras es mayor que 2500 coliformes fecales (termotolerantes)
o 2000 Escherichia coli por 100 ml. De acuerdo con las análisis de los dos parámetros (Figura 3 y
2

mg Pt/l (miligramas de platina por litro)
La Resolución CONAMA 357, utiliza el concepto de Coliformes Termotolerantes sustituido el concepto de Coliformes
Fecales que era empleado erróneamente.
3
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4) los coliformes están en desacuerdo con la legislación, siendo los coliformes termotolerantes un
indicador de que el agua del río es impropia para consumo humano y de animales con una
variación entre 500 y 3500 UFC/ml.

Figura 3 - Monitoreo del parámetro Coliforme E. Coli de agosto a noviembre de 2015 en el Río Branco

Figura 4 - Monitoreo del parámetro Coliforme Termotolerantes / totales de agosto a
noviembre de 2015 en el Río Branco

La segunda fase del monitoreo se llevó a cabo de acuerdo con el primer monitoreo realizado con
la metodología "Colitag", de noviembre de 2014 a abril de 2015. Todos los puntos presentaron un
100% de contaminación por coliformes termoloterantes y coliformes fecales (Martins, 2015). Por
tanto, según la Ley 2.914/2011 el agua de RBC estas aguas no son aptas para el consumo
humano.

CONSIDERACIONES PARCIALES
Según el Ministerio de Salud de Brasil el agua es considerada potable cuando no ofrece ningún
riesgo para la salud de la población humana y sigue las recomendaciones de la Portaría Federal
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2914/2011. Aunque esta última no se aplica a las aguas naturales, debido a la ausencia de
saneamiento básico y al consumo directo de agua de río por los actores hidrográficos ribereños,
aplicaremos el principio de potabilidad de la Resolución CONAMA 274/2000 y 357/2005 y la
recomendación de sus parámetros como indicadores de cambio positivo o negativo en los puntos
monitoreados en consonancia con el artículo 4 de la referida Portaría (4). Según los datos
históricos del comportamiento de la calidad del agua obtenidos en un año de monitoreo y dentro
del principio de la normas legales el país, el río Branco sufre un serio deterioro de la calidad de sus
aguas que pone en riesgo la salud de los seres humanos y no humanos, al tiempo que también
puede comprometer su uso económico: ejemplo es el uso para el riesgo de hortalizas que
también exige criterios de agua de tipo 1.
El estudio de la historia ambiental contemporánea del comportamiento de los parámetros
analizados es un indicador que permite concluir que el río Branco se encuentra en mal estado y
que la implantación de la gestión de la Cuenca Río Branco y Colorado es una necesidad urgente.
En este trabajo hemos propuesto una metodología accesible para el monitoreo de otras cuencas,
a fin de que las autoridades locales puedan inserir políticas ambientales en busca de un cuadro
hídrico que atienda las exigencias para el consumo humano. Según la Portaría 2914 en su Art.
12º, competen a las Secretarias de Salud de los Municipios garantizar las informaciones respecto
la calidad del agua que se consume y los riesgos para los usuarios de ese recurso natural. Con
base en la información la población puede recoger a otras alternativas de tratamiento.
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TRENDS IN ANNUAL AND MONTHLY PRECIPITATION IN PORTUGAL (1960- 2011)
TENDÊNCIAS NA PRECIPITAÇÃO ANUAL E MENSAL EM PORTUGAL (1960- 2011)
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ABSTRACT
This study analyses spatial variability and trends in annual and monthly precipitation based on
data from 42 stations in mainland Portugal during the period 1960-2011. The results showed that
annual precipitation had decreased in all stations and that this trend is statistically significant for
most of the time series (70% of the stations showed negative trends with at least a 0.1
significance level). At monthly level, significant negative trends could be confirmed during winter
months for almost of the stations, while July, August and October increases in precipitation
prevailing, although only few stations showed statistically significant trends.
Keywords: Precipitation trend, Spatial patterns; Portugal

RESUMO
Neste estudo analisa-se a variabilidade espacial e as tendências registadas na precipitação anual e
mensal, com base em dados de 42 estações, em Portugal continental, no período de 1960 a 2011.
Os resultados mostram que a precipitação anual tem diminuído em todos os postos e que esta
tendência é estatisticamente significativa para a maior parte das séries temporais (70% das
estações mostra tendências negativas, com significado estatístico de 0,1). A nível mensal,
tendências negativas, significativas, puderam ser confirmadas durante os meses de inverno na
maioria das estações, enquanto em julho, agosto e outubro se assinalam, predominante,
aumentos na precipitação, embora apenas algumas das estações mostrem tendências com
significado estatístico.
Palavras-chave: Tendência na precipitação, Padrões espaciais; Portugal
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1. INTRODUCTION
Variations in the amount and intra-annual distribution of precipitation can have important
environmental and economic effects. Changes in total annual and monthly precipitation over
time, are important factors that affect water availability by modifying river regimes and
groundwater recharge (de Luis et al., 2011; López-Moreno et al., 2009; Paredes et al., 2006),
which may have a strong influence on water consumption and hydroelectric production (Paredes
et al., 2006). Variations in precipitation can also limit ecosystem productivity, affect soil erosion
(Nunes et al., 2011; Prats et al., 2013; Nunes et al., 2014) and forest fires (Carvalho et al., 2008)
and, in some areas, intensify the processes of land degradation and desertification (Nunes et al.,
2014).
In Portugal, as well as in the Mediterranean region in general, there is a complex pattern for
spatial and seasonal variability in precipitation, aggravated by the inconstancy of rainfall from year
to year and during the year. This inter-annual variability therefore makes it difficult to assess
trends in precipitation distribution patterns and the impact of potential climate change (Ramos
and Martínez-Casasnovas, 2006). However, several authors have highlighted different aspects of
this variability for specific areas in the Mediterranean basin and have quantified trends with
indices. For example, Labajo & Piorno (2001) analysed the spatio-temporal variability in
precipitation in Castile and León during the period 1945–1996, identified a declining trend in
annual precipitation, although this was not statistically significant. De Luis et al. (2009, 2010) also
found decreases in yearly precipitation in most of the Mediterranean Iberian Peninsula when
analysing the annual trends for the period 1951–2000. Nunes et al. (2014), analysing the period
1950-2008, detected decreases in annual precipitation accompanied by increases in precipitation
concentration in southern Portugal, although no generalised, significant trends for these variables
have been found.
This study aims therefore to analyse spatial variability and trends in annual and monthly
precipitation in mainland Portugal during the period 1960-2011. In fact, the enormous importance
of water availability for ecosystems and societies highlights the need to understand precipitation
variability and trends, both in time and in space, as well as their link to the large-scale climate
system, in order to understand how these changes can affect regional water supplies.

2. MATERIAL AND METHODS
Yearly and monthly precipitation data for the period between 1960 and 2011, taken from 42
udometric stations spatially representative of Portuguese territory (Figure 1A), was obtained from
the National Institute of Water database (INAG – Instituto da Água/SNIRH - Sistema Nacional de
Informacão de Recursos Hídricos, http://snirh.inag.pt). The udometric stations, which have a
length of record of 52yr, are located between 39º 62' and 37º 15' N and 7º 00' and 9º 12' W Gr.,
and the altimetric gradient varies from 2 m to 1018 m (asl).
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As these 42 rain gauges are used for monitoring precipitation on a national scale, the data
complied with important quality criteria, namely: (i) the fact that it was spatially representative of
the distribution irregularity for precipitation in mainland Portugal; (ii) a limited number of gaps in
the monthly time series, generally less than 1% of the total observation record longevity, (iii)
normality and homogeneity requirements. When some data was missing from the time series, the
following procedure was adopted. A linear correlation was established for the time series in order
to choose the nearest udometric station with a time series whose precipitation characteristics
most closely resembled those of the station with the missing data. Spatial regression was then
used to estimate the missing values (Peterson & Easterling, 1994) or correct anomalous
precipitation values. Afterwards, using non-parametric tests, the Shapiro-Wilk test and the
Kolmogorov-Smirnov test (Lima et al., 2010), the data was statistically tested for normality. The
Standard Normal Homogeneity Test was selected to check the time series homogeneity
(Alexandersson & Moberg, 1997; Lima et al., 2010).

A

B

Figure 1 - Location of the gauging stations used in this study (A) and mean annual precipitation (B)

A statistical analysis of the precipitation was carried out for all the rain gauges in order to identify
any trends in annual and monthly amounts, using IBM SPSS 20.0 software. Two different methods
were used to detect whether there was a trend in the precipitation series. The Spearman test (RS),
which is a rank-based distribution-free method, was used to identify trends and determine the
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significance. Statistical significance was assessed on four levels: at 0.01 level (representing a very
strong trend); at 0.05 level (representing a strong trend); at 0.1 level (representing a moderate
trend); not statistically significant at 0.1 level, interpreted here as having ‘nil’ significance. As nonparametric tests detect a trend but do not quantify it, linear regression was used to determine the
magnitude of the trend on an annual scale.

3. RESULTS
3.1. Spatial patterns of yearly precipitation
The mean annual rainfall values for the 42 time series distributed over Portuguese territory varied
from 489 mm and 1975 mm y-1 (Figure 1B).In general the mean annual precipitation decreased
from north to south and from the coastal region to inland Portugal, although this behaviour was
more evident in the north and centre of the country. Thus, the highest values were found in the
north-west region, with values between 1500 and 2000 mm y-1. In the north-east the mean
annual precipitation values were significantly lower by around one half or one third in comparison
to the values recorded in the north-western area. As example Ponte de Lima and Deilão, both
located at the same latitude but the first close to the Atlantic coast and the second in inland of
the country, nearby the border with Spain, recorded in average respectively 1600 and 780 mm y -1.
In the area south of the River Tagus, the Alentejo and Algarve regions recorded the lowest
average annual precipitation values of approximately 500-600 mm y-1. The highest values were
recorded in the mountainous areas of the Alentejo (the São Mamede mountain ridge) and Algarve
(Monchique and Caldeirão) and in the stations nearest the coast. Conversely, the lowest average
amounts were found in the south-eastern Alentejo, particularly on the left bank of the River
Guadiana.
3.2. Annual and monthly trends
Figure 2 maps the degree of significance of the trend detected for total annual precipitation
according to the Spearman coefficient and the magnitude of change in relation to mean annual
rainfall (in mm y-1). Based on an analysis of Figure 2 (A), annual precipitation has decreased in all
of the 42 udometric stations in mainland Portugal, and this trend is statistically significant for
most of the time series (more than 70% of the rain gauges showed negative trends with at least a
0.1 significance level). A great percentage of stations (43%) showing, however, a very strong
negative trend (significant al 0.01 level), indicating that several areas of the Portuguese territory
has been suffering an important precipitation decrease, and the central and north areas seem to
be more affected. The linear trends further confirm that the magnitude of the decrease in
cumulative rainfall, over the studied period, is more pronounced in the northern and central areas
of the country, highlighting the northwest mainland Portugal, where in all of the rain gauges the

93

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
___________________________________________

decline exceeds 8 mm y-1 (Figure 2, B). In those stations (Portelinha, Ponte de Lima, Ponte da
Barca, Barcelos and Amarante) the estimated decrease corresponds to about 30% of the annual
value. The annual rainfall series with trends that are not statistically significant were found mainly
in the area to south river Tagus, particularly in the eastern of Alentejo and Algarve region.
Various trends were revealed in each of the 12 subseries of individual months from January to
December (Table 1). March experienced a homogenous negative trend in precipitation whilst in
February and June only one station (Martim Longo) denote a positive tendency but without
statistical significance. In these months, the decline in precipitation was statistically significant in
around 80%, 60% and 50% of the stations respectively in February, June and March, when the
Spearman coefficient was applied. In January and November more than 90% of the time series
also showed a negative trend. However this reduction was just statistically significant at 0.1 level
for January in 45% of the rain gauges (Table 1).

A

B

Figure 2 - Trends on annual precipitation: A. Spearman coefficient; B. magnitude of change
-1
in mm per year (mm y )

In May and September, a negative trend predominated in 74% and 62 % of the time series, whilst
an opposite precipitation trend was revealed for April and December: around half of the stations
presented a negative trend and the other half a positive trend. In spatial terms, the trend towards
an increase occurred mainly in the southernmost region of Portugal, whereas the decreasing
trend coincided with the centre and north of the country. Conversely, positive trends were found
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for August (90%), October (86%) and July (70%). Nevertheless, in October none featured at the
0.1 significance level. In the other months, around 35% of stations, in July, and 25%, in August,
showed positive statistically significant tendencies.

4. DISCUSSION
Annual precipitation in mainland Portugal can be described as highly irregular, both in spatial and
temporal terms. Great irregularity can also be observed in inter and intra-annual distribution.
During the period analysed (1960-2011), a general pattern of a decrease in the annual
precipitation amount was recorded in mainland Portugal, based on a stations analysis. In fact, the
majority of the udometric stations showed a consistent negative trend, which was more
pronounced in the central and northernmost regions of the country. The results obtained for
monthly trends reveal an overall decrease in precipitation quantity in November, January,
February, March and June, together with a general increase in July, August and October. The
aforementioned negative trends in precipitation affected the late autumn period and the whole of
the winter, i.e. the wettest period of the year. These results concur with the findings of other
researchers working on a regional level, who have reported a decline in precipitation across the
Mediterranean basin, particularly during the wet season (de Luis et al., 2009; Esteban-Parra et al.,
1998; González-Hidalgo et al., 2010; Paredes et al., 2006; Philandras et al., 2011; Tomozeiu et al.,
2002; Xoplaki et al., 2004).
A significant decrease in precipitation during the wet period can have severe consequences on the
hydrological cycle and water supply, both for ecosystems and societies. In fact, a change in
precipitation quantity results in changes in runoff and affects the groundwater recharge rates
which, in turn, have an impact on the water supply. In terms of agricultural demand, both rainfed
crops and irrigated cultures may face a soil-moisture deficit associated with lower precipitation.
Changes in runoff also have a significant effect on the output of hydropower generation.
In fact, several studies have shown that precipitation in the Mediterranean basin is influenced by
large-scale atmospheric circulation (Brunetti et al., 2002; López-Bustins et al., 2008; LópezMoreno et al., 2011; Rodríguez-Puebla et al., 2001; Trigo and Palutikof, 2001; Vicente-Serrano et
al., 2010), and also by local or regional characteristics, such as elevation and topography (HidalgoMuñoz et al., 2011; Lionello, 2012).
North Atlantic Oscillation (NAO) is one of the dominant atmospheric patterns in the temporal
evolution of precipitation (Xoplaki et al., 2004; Mariotti and Dell’Aquila, 2012; López-Moreno et
al., 2011; Angulo-Martínez and Beguería, 2012) and its relevance for surface climate variability is
well known in relation to many regions in the western Mediterranean area, such as Portugal
(Corte-Real et al., 1998; Trigo and Da Camara, 2000). According to Mariotti and Dell’Aquila (2012),
the NAO index reveals a positive long-term trend, in particular since the 1970s.
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Table 1 - Monthly precipitation trends (1960-2011)
Raingauges
(1) Portelinha

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

-0.284**

-0.314**

-0.255*

-0.052

-0.089

-0.116

0.134

0.079

-0.190

0.110

-0.105

-0.061

(2) Deilão

-0.204

-0.300**

-0.197

-0.016

-0.074

-0.270*

-0.207

0.047

-0.154

-0.001

-0.113

0.035

(3) Travancas

-0.302**

-0.305**

-0.211

-0.089

-0.153

-0.240*

-0.113

0.010

-0.246*

0.050

-0.180

-0.018

(4) P. Barca

-0.232*

-0.385***

-0.236*

-0.026

-0.085

-0.100

0.184

0.112

-0.241*

0.042

-0.049

-0.031

(5) P.Lima

-0.258*

-0.357***

-0.239*

-0.099

-0.184

-0.050

0.169

0.138

-0.296**

-0.043

-0.053

-0.092

(6) Argozelo

-0.223

-0.285*

-0.094

0.124

-0.094

-0.053

0.054

0.105

-0.036

0.090

-0.027

0.067

(7) Rio Torto

-0.136

-0.378**

-0.191

-0.096

0.097

-0.240

-0.122

0.204

-0.116

0.088

-0.155

-0.021

(8) Barcelos

-0.259*

-0.341**

-0.230

-0.043

-0.140

-0.120

0.309**

-0.025

-0.303**

0.126

-0.054

-0.132

(9) S.M.Mont.

-0.044

-0.265*

-0.228

0.053

-0.004

-0.164

0.167

0.124

-0.172

0.026

-0.086

0.032

(10) Folgares

-0.187

-0.310**

-0.228

-0.067

-0.107

-0.311**

-0.054

0.217

-0.134

0.138

-0.115

0.069

(11) Amarante

-0.153

-0.345**

-0.296**

-0.029

-0.066

-0.215

-0.042

0.115

-0.181

-0.010

-0.079

0.022

(12) Escalhão

-0.115

-0.233*

-0.200

0.008

-0.017

-0.200

-0.060

0.190

-0.075

0.173

-0.114

0.081

(13) Castro Daire

-0.245*

-0.343**

-0.300*

-0.040

-0.186

-0.308**

0.130

0.170

-0.132

0.138

-0.120

-0.006

(14) B.Burgães

-0.274*

-0.393***

-0.326**

-0.107

-0.189

-0.145

0.266*

0.134

-0.220

0.056

-0.008

-0.023

(15) Pinhel

-0.177

-0.257*

-0.293**

-0.028

-0.007

-0.262*

-0.020

0.158

-0.110

0.099

-0.183

0.012

(16) Pega

-0.169

-0.275*

-0.197

-0.197

0.010

-0.286**

-0.054

0.231

0.006

0.128

-0.202

-0.030
-0.020

(17) Almaça

-0.208

-0.258*

-0.325**

-0.092

-0.214

-0.260*

0.102

0.155

-0.066

0.102

-0.146

(18) Covilhã

-0.242*

-0.345**

-0.146

0.061

-0.131

-0.288**

-0.086

0.210

-0.018

0.136

-0.092

0.020

(19) Soure

-0.325**

-0.302**

-0.253*

-0.053

-0.137

-0.280**

0.073

0.164

-0.196

0.043

-0.157

-0.152

(20) Ladoeiro

-0.192

-0.250*

-0.293**

-0.027

-0.095

-0.437***

-0.027

0.037

0.008

0.177

-0.081

-0.033

(21) R. Murta

-.321**

-0.343**

-0.355***

-0.082

-0.244

-0.338**

0.037

0.234*

-0.204

0.095

-0.242*

-0.097

(22) V.V.Ródão

-0.100

-0.211

-0.189

0.161

0.070

-0.345**

0.097

0.293**

0.019

0.203

-0.067

0.016

(23) Cela

-0.322**

-0.262*

-0.271*

0.026

-0.133

-0.248*

0.280**

0.230

-0.096

0.050

-0.177

-0.110

(24) Abrantes

-0.268*

-0.252*

-0.306**

-0.035

-0.103

-0.314**

0.231*

0.166

-0.126

0.099

-0.160

0.030

(25) Castelo Vide

-0.129

-0.216

-0.248*

0.025

-0.085

-0.349**

0.066

0.197

-0.184

0.191

-0.113

0.038

(26) Chouto

-0.311**

-0.324**

-0.227

-0.084

-0.060

-0.326**

-0.078

0.021

-0.068

0.043

-0.141

-0.159

(27) Pragança

-0.321**

-0.383***

-0.259*

0.041

-0.064

-0.123

0.384***

0.450***

0.113

0.127

-0.070

-0.075

0.022

-0.158

-0.100

-0.235

-0.263

-0.225

-0.118

-0.048

-0.411***

0.200

0.335**

-0.031

-0.250*

-0.339**

-0.271*

0.022

-0.188

-0.280**

0.168

0.113

0.025

0.099

-0.216

-0.120

(30) Pavia

0.133

-0.146

-0.063

-0.172

-0.325**

-0.336**

-0.078

-0.155

-0.456***

-0.006

0.260*

-0.127

(31) S.J. Tojal

-0.090

-0.194

-0.203

0.051

0.022

-0.050

0.335**

0.194

0.141

0.186

-0.081

-0.005

(32) Vila Viçosa

-0.228

-0.302**

-0.372**

0.021

0.055

-0.287**

0.198

0.292**

0.024

0.050

-0.116

-0.159

(33) Moinhola

-0.200

-0.252*

-0.206

-0.022

0.026

-0.136

0.299**

0.226

0.002

0.170

-0.058

-0.077

(34) Reguengos

-0.299**

-0.281**

-0.285**

0.103

-0.050

-0.312**

0.387***

0.299**

-0.046

0.056

-0.214

-0.085

(35) V. Alentejo

-0.129

-0.175

-0.171

0.146

0.094

-0.203

0.228

0.188

0.014

0.164

-0.105

-0.083

(36) Grândola

-0.122

-0.238*

-0.196

0.117

0.071

-0.167

0.416***

0.236*

0.292**

0.137

-0.098

0.063

(37) Serpa

-0.169

-0.223

-0.131

0.114

0.018

-0.457***

0.287**

0.238*

0.208

0.135

-0.075

-0.008
-0.059

(28) B. Caia
(29) B.Magos

(38) Relíquias

-0.299**

-0.281**

-0.285**

0.103

-0.050

-0.312**

0.387***

0.299**

0.010

-0.119

-0.175

(39) Castro Verde

-0.192

-0.258*

-0.228

0.063

-0.066

-0.524***

0.248*

0.366***

0.168

0.084

-0.062

0.040

(40) M. Longo

0.205

0.047

-0.479***

0.368**

0.186

0.214

0.082

-0.007

0.152

-0.193

-0.210

-0.149

(41) B. Bravura

-0.239*

-0.195

-0.223

0.084

-0.056

-0.040

0.539***

0.241*

0.190

0.079

0.019

0.150

(42) S.B. Alportel

-0.281**

-0.331**

-0.232*

0.053

0.032

-0.305**

0.428***

0.161

0.217

0.094

-0.085

0.090

Negative trend
***

96

**

*** Significant at 0.01 level; ** Significant at 0.05 level; *Significant at 0.1 level. ; Rain gauges
stations are listed in accordance with their latitude, towards North to South.

Positive trend
*

***

**

*
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Since the negative phase of these indices is associated with frontal conditions that trigger rainfall
in the Mediterranean basin, the more frequent occurrence of positive phases after 1970 may
explain the drying trends reported for several regions, as well as for Portuguese territory as a
whole (Trigo and da Camara, 2000). Positive phases in the NAO index represent an increase of the
Atlantic meridional sea level pressure gradient, which contributes to strength zonal flows (LópezMoreno et al., 2011).
Such strengthening is responsible for the increased moist and warm advections to northeast
Europe, producing warm and humid conditions over Scandinavia and part of northern Russia, but
losing progressively such effect toward the south and eastern Europe. This causes warm and wet
winters in northern Europe and drier than normal winters in the south. Mariotti et al. (2002)
consider, however, that the impact of the NAO on precipitation shows a decreasing influence in
the southern and eastern sector of the Mediterranean basin. On the other hand, the analyses of
the effects of the NAO on precipitation confirm the major influence of the winter NAO on
precipitation in the Mediterranean mountain areas, particularly in the mountains of the Iberian
Peninsula (López-Moreno et al., 2011). These findings coincide with our results, in which the large
negative trends were found particularly in the northern highlands.

CONCLUSION
Main findings include the following:
- A decrease in annual precipitation amounts is the general tendency observed in mainland
Portugal, since 60s of last century. The degree of decrease in precipitation seems to be more
significant in highest latitudes, i.e. in the central and northern areas of the country, particularly in
the wettest region.
- At monthly level, significant negative trends could be confirmed during winter months for almost
of the stations, while July, August and October increases in precipitation prevailing, although only
few stations showed statistically significant trends.
The aforementioned changes in precipitation (amount and intra-annual distribution) may have
a strong influence on natural processes such as runoff and soil erosion, modifying fluvial regimes,
groundwater recharge and water availability, or in biomass productivity and forest fires spread.
Even though past precipitation trends are not indicative of future trends, the results obtained
from this study may be very important for the Portuguese Water Planning Agency, since the
implications of the changes described may have important economic and environmental effects
that could be greater than climatic change itself.
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RESUMO
Os processos de erosão hídrica associados aos ravinamento podem traduzir-se em prejuízos
agrícolas, perda da capacidade produtiva dos solos sendo um dos fenómenos limitantes à
ocupação do território e ao desenvolvimento rural, por redução do espaço agrícola útil. Vários
estudos têm demonstrado que a produção de sedimentos associados aos ravinamentos deverá
implicar uma maior atenção, em especial nas regiões subhúmidas e semiáridas dos países
Mediterrâneos. A formação de ravinas, além das características climáticas, relaciona-se com
outros fatores físicos, tais como o declive, propriedades físicas, químicas e mineralógicas dos
solos, presença de material pouco coeso a regularizar as vertentes, como é o caso dos mantos de
alteração e depósitos de vertente. O estudo das ravinas do Corgo, Seirós e Folques (Norte e
Centro de Portugal) demonstra ainda a importância da ação antrópica, em particular dos
incêndios florestais e construção de estradas, para a mobilização superficial do solo e para a
remoção da vegetação remanescente pela erosão hídrica, como fatores fundamentais na génese
e evolução de ravinas.
Palavras-chave: Erosão hídrica, ravinas, Norte e Centro de Portugal, atividade antrópica
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ABSTRACT
The water erosion processes associated with ravines triggers losses in soils productive capacity
and be one of the main phenomena to limiting the occupation of the territory and rural
development, by reducing the utilized agricultural area. Several studies have demonstrated that
the production of sediments associated with ravines should involve further attention especially in
sub-humid and semi-arid of the Mediterranean countries.
The formation of ravines, associated with the climate characteristics, is also related to other
physical factors such as: slope, watershed size, soil physical, chemical and mineralogical
properties or the presence of slightly coherent material that regularize the hillsides, as mantles of
alteration or slope deposits. However, the study of Corgo, Seirós and Folques ravines (northern
and central Portugal) also demonstrate the influence of human activities, namely deforestation,
forest fires, tillage, grazing, the removal of remaining vegetation and road construction, as main
factors in the genesis and evolution of ravines.
Keywords: Water erosion, Ravines, North and Centre of Portugal, anthropic activity
1. INTRODUÇÃO
Os processos de erosão hídrica associados aos ravinamento podem traduzir-se em prejuízos
agrícolas, bem como, na perda da capacidade produtiva dos solos (Bufalo and Nahon 1992;
Martinez-Casasnovas, 2003). Em muitas áreas contribui como um dos fenómenos que mais
constrangimento impõe ao desenvolvimento rural por redução do espaço agrícola útil. Neste
sentido, a análise dos fatores que mais contribuem para a formação de ravinas é particularmente
importante em áreas onde a presença das mesmas é comum e onde estas contribuem de forma
significativa para a perda e capacidade produtiva dos solos. A quantificação do material
diretamente mobilizado por ação de ravinamentos assume particular relevância neste tipo de
trabalhos.
Neste artigo é objetivo identificar os fatores mais importantes na formação e desenvolvimento
das ravinas a partir do estudo das ravinas de Seirós (Norte de Portugal), do Corgo (situada no vale
do rio Alva, Centro de Portugal) e Folques (Centro de Portugal). Para além dos aspetos físicos, é
analisada ainda a participação do ser humano como fator no desenvolvimento deste tipo de
processo, tanto através dos incêndios florestais como na construção de estradas e caminhos
florestais.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Localização da área de estudo
As ravinas de Seirós localizam-se entre os rios Beça e Tâmega. A área integra os terrenos
autóctones da Zona-Centro-Ibérica (ZCI) e dos mantos parautóctones da Zona Galiza-Trás-os-
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Montes (ZGTM), em particular no seu ramo SE (Ribeiro, 2011a, 2011b). O substrato rochoso
corresponde a metassedimentos que correspondem à formação pelito-grauváquica no Silúrico
inferior que integra o complexo de unidades parautóctones de carreamento maior. Trata-se de
uma formação constituída por xistos cinzentos com intercalações de xistos negros, ampelitos e
liditos, com alternância de pelitos psamíticos, grauvaques e tufos vulcânicos.
A ravina do Corgo localiza-se na margem direita do rio Alva, a jusante da povoação de Penalva de
Alva e em frente à das Caldas de São Paulo (Oliveira do Hospital). Desenvolve-se entre curvaturas
da estrada, numa vertente granítica, com setores onde a rocha se encontra muito alterada. A
vertente onde se instalou a ravina apresenta declive elevado e tem sido afetada por sucessivos
incêndios florestais, o mais recente dos quais ocorreu em agosto de 2013.
As ravinas de Folques, que se estendem a leste de Arganil, até à freguesia de Folques, localizam-se
na vertente meridional da colina de Travanca, de vertentes assimétricas, sendo a exposta a sul a
mais íngreme. O substrato rochoso onde se desenvolvem as ravinas é dominado, no essencial, por
fácies conglomeráticas com suporte clástico, rara imbricação e lentículas lutíticas intercaladas. Os
solos quando existem, são delgados e incipientes (Nunes e Dimuccio, 2006).
2.2. Metodologia utilizada
Para as ravinas de Seirós e do Corgo foi feita uma caraterização da geometria das ravinas. Para tal
foi utilizada uma barra de ferro graduada, de forma a poder obter as medidas de desnível,
acompanhado da utilização da bússola para indicação da direção do alinhamento. A distância
entre as medidas foi de 2 metros, salvo mudanças significativas no perfil da vertente ou da ravina.
Os valores da largura e altura das paredes foram obtidos a partir de um metro, com registos
intervalados em 2 metros, salvo mudanças significativas na largura e/ou altura das paredes
laterais da ravina. Foram ainda colhidas amostras de material ao longo das paredes das ravinas
para análise granulométrica. A seleção dos locais de amostragem correspondeu aos setores onde
se registam variações significativas na morfologia da ravina, nomeadamente em termos da
profundidade (altura das paredes) e largura. As amostras foram reduzidas a um peso que oscilou
entre 200 e 300 gramas, sendo posteriormente secas em estufa, a uma temperatura entre 60 e
70°C, durante pelo menos 12 horas. Depois de secas, foram submetidas a um processo de
peneiramento durante 10 minutos, induzido por um agitador a 70/80 vibrações por minuto. Para
a classificação das diferentes frações foi utilizada a escala de Wentworth. A fração fina
corresponde à soma dos elementos de dimensão inferior a 0,063mm (fração silto-argilosa). Foram
posteriormente determinadas medidas descritivas da granulometria dos sedimentos de tendência
central (mediana Md∅, média M∅, média gráfica Mz e moda), dispersão (calibração σ), assimetria
(Ski) e angulosidade da curva (curtose).
Para as ravinas de Seirós foi estimado o volume e peso de material mobilizado por ação das
ravinas. O volume erodido foi estimado por integração das áreas de secção transversal com a
distância entre transectos, bem como, a forma da secção da ravina (semicircular, triangular ou
retangular). O volume foi estimado a partir da soma dos volumes das incisões correspondentes às
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áreas transversais superiores a 900 cm2 e pela densidade do depósito de vertente por onde
evoluíram as ravinas. Para o cálculo da densidade dos elementos grosseiros foi utilizados o
método da proveta.
No estudo das ravinas de Folques foi feita uma análise comparativa do uso e ocupação do solo
entre 1974 e 1995 a partir da Carta Agrícola Florestal de Portugal e a Carta de Ocupação do Solo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A ravina do Corgo apresenta uma extensão total de 80 metros e é possível destacar, muito
claramente, dois setores, separados, de forma muito vincada, por uma marcada diferenciação
litológica. Enquanto o tramo inicial, que se desenvolve a montante de uma soleira de rocha dura,
constituída por um afloramento granítico não alterado, é praticamente um sulco, a parte
vestibular situada, a jusante desse afloramento, desenvolve-se em rocha alterada, o que facilitou
a sua incisão vertical e o seu alargamento (fot. 1).

Fot. 1 - Parte vestibular da ravina do Corgo, tomada de montante. Fot. 2 - Curva da estrada a jusante da
qual se desenvolveu o tramo inicial da ravina (Fotografias de L. Lourenço, obtidas respetivamente a 29-052014 e a 29-11-2015).

A observação de campo leva a pensar que a formação desta ravina poderá estar associada a uma
saída da água localizada numa curva da antiga estrada de macadame e que, por mais tarde ter
sido canalizada, quando há anos esta estrada foi asfaltada (fot. 2) será, por conseguinte, muito
anterior ao incêndio de 2013. Aliás, estamos convictos de que a sua grande evolução foi anterior
ao asfaltamento da estrada, uma vez que depois disso a água das valetas deixou de se dirigir para
esta ravina, o que contribuiu para que quase tivesse deixado de evoluir, ou seja, a sua evolução
passou a efetuar-se a uma velocidade muitíssimo menor, tanto mais que passou a ficar colonizada
com vegetação. A eliminação da vegetação herbácea e arbustiva pelo incêndio terá deixado a
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ravina em condições mais favoráveis para alguma evolução após o incêndio, mas que de forma
alguma justifica o seu desenvolvimento atual. Uma análise mais pormenorizada mostrou que a
ravina se organizou a partir da estrada, primeiro sobre rocha dura, onde a incisão é incipiente,
cuja maior profundidade é de, apenas, alguns centímetros e, depois, quando passou a
desenvolver-se sobre rocha alterada, rapidamente ganhou profundidade, ao mesmo tempo que a
sua largura aumentou, embora com estrangulamentos locais.
As ravinas de Seirós são constituídas por 3 ravinas que se individualizam no tramo vestibular (fot.
3). A maior ultrapassa 35 metros de comprimentos. As outras duas têm comprimentos próximos
de 25 e 21 metros. Ainda que a dimensão das ravinas seja significativamente inferior à ravina do
Corgo, a perda de material por ravinamento (solo e depósito de vertente) atingiu cerca de 19 t ha1
. A presença de um caminho florestal a montante terá contribuído de forma muito significativa
para a instalação das ravinas ao contribuir para o aumento da concentração do escoamento
superficial. Num episódio de maior precipitação, mais intensa e concentrada, a água da valeta do
caminho terá trasbordado, e desta forma, permitido a instalação das ravinas. Episódios
semelhantes poderão ter ocorrido contribuindo para uma evolução mais célere das mesmas.

nív_4

nív_3
nív_2
nív_1

Fot. 3 - As ravinas de Seirós. É possível individualizar 3 ravinas; Fot. 4 - O depósito onde se instalaram as
ravinas. É possível identificar 4 níveis (fotografias de B. Martins, respetivamente tomadas a 06-07-2015e a
06-07-2015).
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Nas 3 ravinas é possível identificar dois tramos, o inicial, onde as ravinas são menos profundas e
mais largas e, o tramo vestibular, onde se tornam mais estreitas e profundas. As ravinas
desenvolvem-se sobre depósitos de vertente (fot. 4) numa área agrícola.
Do ponto de vista granulométrico, os sedimentos por onde se instalaram e evoluíram as ravinas
de Seirós e do Corgo são distintos (depósitos de vertente nas ravinas de Seirós e mantos de
alteração na ravina do Corgo) e que poderá explicar as suas diferenças morfológicas (Quadro 1).

Quadro 1 - Medidas estatísticas descritoras da curva granulométrica das amostras

Amostras
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Mediana
(Md∅) (mm)

Média (MØ)
(mm)

Média
gráfica (Mz)
(mm)

Valor de
calibração
(σ)

Valor de
assimetria
(Ski)

Índice de
angulosidade
(curtose Kg)

0,6
1,4
1,5
1,5
1,25
1,8
1,4
1,2
1,3
0,34
0,4
0,25
0,2
0,4
0,2

1,063
1,31
1,32
1,3
1,3
1,45
1,3
1,32
1,26
0,59
0,53
0,86
0,36
0,8
1,15

0,91
1,34
1,38
1,37
1,28
1,57
1,33
1,28
1,27
0,5
0,5
0,7
0,3
0,7
0,8

2,9
1,8
1,7
1,7
1,7
1,3
1,7
1,7
1,7
2
2,58
3,16
1,39
2,58
3,16

0,99
0,81
0,78
0,83
0,86
0,65
0,82
0,83
0,89
2,24
2,17
1,4
2,71
1,68
2,28

1,59
1,19
1,09
1,07
1,09
0,63
1,12
1,09
1,1
1,3
1,57
0,89
5,4
1,17
0,89

As ravinas de Folque ocupam uma área de 23 ha e assinalam uma profundidade média 8 m e um
comprimento a rondar os 250 m. Todos os ravinamentos encontram-se instalados em vertentes
voltadas a sul e sudeste, com um declive bastante acentuado, superior a 45º. Na área abrangida
pelas ravinas é possível identificar diferentes estádios de evolução (Fot. 4ab), desde pequenos
sulcos que correspondem a fases iniciais de evolução até etapas mais evoluídas, na metade
oriental da colina de Travanca, onde apresentam maior dimensão, uma forma cónica (chaminés
de fada), encontrando-se os seus topos protegidos por uma rocha ou vegetação (Fot. 4b).
A ocorrência de eventos pluviosos de grande intensidade desencadeia o transporte de grande
quantidade de materiais, originando cones de dejeção. De salientar, no entanto, um grupo de
ravinas relativamente estabilizadas, na sequência do abandono das atividades silvo-pastoris
tradicionais e progressiva recuperação do coberto vegetal.
Assim, se a etapa inicial de instalação das ravinas terá correspondido a um período de ausência ou
fraca cobertura vegetal, devido à ação de rebanhos, incêndios ocasionais ou mudanças climáticas
de curta duração, na atualidade uma das atividades que mais interfere na dinâmica das vertentes
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resulta da construção de infraestruturas rodoviárias. Com efeito, a aberturas dessas vias obriga,
sempre, à realização de outras obras (valetas, aquedutos), que alteram a dinâmica e promovem a
concentração do escoamento superficial. Esta concentração do escoamento intensifica os
processos de escamento vertical.

a
a.

b

Fot. 4 - Estádios de evolução das ravinas de Folques
Formação de pequenos sulcos; b. Ravina com forte escavamento vertical.
b. (Fotografias de A. Nunes).

CONCLUSÃO
O estudo das ravinas de Seirós, Corgo e Folques reforça a ideia da importância da ação antrópica
na formação de ravinas. O declive e a presença de material pouco coeso, como mantos de
alteração no caso da ravina do Corgo e depósitos de vertentes nas ravinas de Seirós, ou um
substrato dominado, no essencial, por fácies conglomeráticas no caso das ravinas de Folques,
assumem-se como fatores muito importantes para a instalação e evolução das ravinas. Contudo, a
ação antrópica revela-se decisiva na formação e evolução das mesmas. Na ravina do Corgo a
génese da ravina parece estar associada a uma saída da água localizada numa curva da antiga
estrada de macadame e que terá contribuído para a concentração da escorrência. A significativa
alteração no perfil da vertente, resultado da ação antrópica, terá permitido ainda uma
considerável mobilização superficial de material rochoso criando um patamar subhorizontal que
terá favorecido ainda a evolução mais célere. A eliminação da vegetação herbácea e arbustiva
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pelo incêndio terá deixado a ravina em condições mais favoráveis para alguma evolução após o
incêndio, mas que não pode justificar o seu desenvolvimento atual.
Também no caso de Seirós os incêndios florestais terão proporcionado condições favoráveis para
o desenvolvimento das ravinas, em especial o incêndio de 2013. No entanto, a génese das ravinas
é anterior, entre 2002 e 2010, altura em que passam a ser visíveis a partir de imagens de satélite.
A génese poderá estar relacionada com presença de um caminho que, num ou vários episódios de
precipitação mais intensa e concentrada, terá contribuído para um aumento significativo da
concentração do escoamento superficial.
Nas ravinas de Folques, o substrato geológico, a morfologia e ação dos agentes erosivos explicam
a formação destes ravinamentos. A sua formação parece estar ainda associada à ação antrópica,
tal como as ravinas do Corgo e de Seirós, através da construção de rodovias e canalização de
águas pluviais, assim como há ocorrências de incêndios florestais, os quais contribuem para um
aumento da concentração do escoamento superficial, intensificando os processos de
escavamento vertical. De salientar, no entanto, que o decréscimo da atividade humana, com o
consequente aumento do coberto vegetal, em algumas áreas, tem contribuído para a
estabilização destas formas.
Assim, o futuro destas formas e o aparecimento de novos ravinamentos, num período de
evidentes mudanças climáticas, estará dependente das perturbações físico-humanas ocorridas no
espaço em questão, sobretudo, em termos de manutenção/destruição do coberto vegetal.
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RESUMO
A avaliação da suscetibilidade de um território à invasão por espécies exóticas tem tido
importância crescente na última década, resultado de uma maior consciência dos impactes
negativos associados a estes processos, e da necessidade de definir e aplicar estratégias de
prevenção, controlo e monitorização. Esta avaliação tem frequentemente considerado apenas
uma fração dos fatores condicionantes, dado que várias variáveis condicionantes são conhecidas
apenas pontualmente, nomeadamente as relacionadas com a dispersão ou interações bióticas. Os
fatores abióticos sempre foram os mais considerados, até pela própria disponibilidade de
informação. No entanto, rapidamente se percebeu que estes fatores, de escala mais regional, não
têm um grande poder explicativo na hora de compreender o padrão de invasão de vários
organismos, dado o mesmo estar organizado em função de fatores de escala local. A este
respeito, vários trabalhos apontam a importância das vias de comunicação ou margens de linhas
de água. Neste trabalho procura-se avaliar o contributo da rede hidrográfica e de levadas para a
compreensão do padrão de distribuição atual da espécie exótica Acacia melanoxylon R. BR. na Ilha
da Madeira. Introduzida como essência florestal, apresenta já uma importante área ocupada na
ilha, principalmente na face sul, com grandes manchas, junto aos locais de introdução, e
indivíduos isolados ou pequenas manchas dispersas na paisagem agrícola. Procede-se ainda à
avaliação da área adequada à ocorrência da espécie na ilha, no sentido de inferir a importância
que a invasão pode assumir em termos de área, tarefa suportada na utilização de modelos de
distribuição de base correlativa.
Palavras-chave: Acacia melanoxylon, espécie exótica, ribeiras, levadas, área adequada

ABSTRACT
Assessment of susceptibility to invasion by exotic species gained importance during last decade, a
result from deeper knowledge about negative impacts and increasing efforts on setting strategies
devoted to control, prevention and monitoring. Very often, such assessment only considers some
of the invasion driving factors, mainly because of data scarcity. Because of easier access to data
for abiotic factors, they have been widely used, despite lower explanatory power to explain
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invasion patterns at local scales. This work aims to evaluate the role of streams and “levadas” to
explain current distribution and invasion pattern for the exotic Acacia melanoxylon on Madeira
Island. The species was introduced mainly for forestry purposes, and currently presents a wide
distribution, mainly on the southern face of the island. In order to evaluate the potential
importance of invasion by such species, this work also presents results for suitable area on the
island, supported on niche models of correlative nature.
Keywords: Acacia melanoxylon, exotic species, streams, “levadas”, suitable area

1. INTRODUÇÃO
A invasão por espécies exóticas está classificada como uma das ameaças mais importantes ao
equilíbrio dos ecossistemas, beneficiando frequentemente da combinação de fatores que
promovem a redução da resistência dos habitats naturais, como seja a fragmentação, por ação de
atividades humanas, a perturbação pelo fogo ou a excessiva exploração de recursos (MEA, 2005).
A importância que este tema adquiriu nas últimas duas décadas está muito determinada pela
diversidade e magnitude dos impactes negativos que estão associados ao processo de invasão.
Além das avultadas perdas económicas em diferentes sectores de atividade (Wilgen et al., 2001;
Pimentel, 2002; Pimentel et al., 2005), o processo de invasão promove uma redução dos serviços
fornecidos pelos ecossistemas (Sala et al., 2000), muitas vezes associada a uma redução da
biodiversidade (Mack et al., 2000). Mas o proveito económico que alguns sectores de atividade
podem tirar do seu uso pode estar a reforçar as condições que promovem estes processos de
invasão, promovendo um conflito de interesses (Wit et al., 2001; Ööpik et al., 2013). Tendo em
conta os elevados impactes negativos, torna-se importante avaliar quais os organismos exóticos
que num território têm comportamento invasor, ou se este foi já detetado noutros territórios, e
identificar as áreas com maior suscetibilidade à invasão, no sentido de definir medidas de
controlo ou detecção precoce e atuação imediata, pois a atuação em fases iniciais revelam-se
como mais produtivas (Wittenberg & Cock, 2001). Confirmada a existência de espécies com
comportamento invasor, a identificação rigorosa das áreas mais suscetíveis à invasão torna-se um
passo fundamental, pois permite direcionar os esforços em termos de controlo e prevenção. No
entanto, são diversos os fatores que condicionam o processo de invasão (bióticos, abióticos ou
associados à dispersão), e nem sempre é fácil avaliar o papel de todos eles, principalmente devido
à falta de informação disponível. A maior parte dos trabalhos dedicados à avaliação da
suscetibilidade de um território à invasão, no sentido de identificar as áreas mais permeáveis à
instalação de um determinado organismo invasor, além da utilização de fatores abióticos
(condições climáticas, tipo de solo, variáveis de natureza topográfica) têm integrado
frequentemente informação relativa aos padrões de uso do solo (Domènech et al., 2005; Vicente,
2012; Figueiredo, 2013). Esta opção está muito associada ao facto de se aceitar que o processo de
invasão está facilitado por eventos de perturbação, muitas vezes relacionados com o uso do solo.
No entanto, a resolução espacial e desagregação categórica das classificações de uso do solo
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disponíveis nem sempre se adequam a uma avaliação adequada da relação dos usos do solo com
o processo de invasão, uma vez que a expansão e instalação inicial se apresenta inicialmente sob
a forma pontual, muitas vezes na transição entre distintos usos do solo (Oliveira-Costa et al.,
2015). Além disso, ainda que seja possível identificar relações à escala regional, esta escala
apresenta-se como pouco adequada à definição de estratégias de controlo e prevenção, uma vez
que estas se desenvolvem com mais eficácia à escala local. E à escala local, a compreensão do
padrão de invasão, que é importante conhecer, responde essencialmente a fatores ligados à
dispersão, cuja eficácia está tão dependente de atributos da espécie (tipo de reprodução,
dimensão e quantidade de propágulos produzidos) como de fatores externos, condicionando a
velocidade e a organização espacial do processo de invasão. Com o propósito de reconhecer o
padrão associado à expansão de plantas exóticas com comportamento invasor, vários trabalhos
apontam para o papel importante de fatores organizados espacialmente em rede na condução do
processo de invasão. Esta importância está associada ao facto de estes fatores, com organização
linear, representarem muitas vezes corredores que permitem um avanço mais rápido e eficaz.
Não só porque se trata de espaços abertos, com disponibilidade de luz, como frequentemente
representam condições ecológicas mais favoráveis. Estes corredores podem ser de natureza
antrópica, como é o caso da rede viária (caminhos, veredas, estradas) e ferroviária (Christen &
Matlack, 2006; Zimmermann et al., 2015), ou a rede de alta tensão (Costa, 2014). No caso da rede
viária, além de implicar frequentemente a existência de uma abertura, que permite, por exemplo,
o aumento da disponibilidade de luz no interior de uma mancha florestal, as suas margens estão
sujeitas a menor perturbação, pois apenas periodicamente sofrem processos de manutenção. A
maior disponibilidade de luz e o tempo de intervalo entre perturbações relacionadas com a
manutenção, como seja a redução da biomassa através de corte, têm sido adequados à instalação
de plantas invasoras, as quais respondem bem a este tipo de perturbação (Christen & Matlack,
2006). Como exemplo, veja-se o caso da Acácia dealbata nas margens de estradas nacionais ou
itinerários principais no cento do país, onde o processo de manutenção através de corte tem
favorecido a expansão longitudinal das manchas, uma vez que a espécie responde de forma
positiva a perturbação por corte através de reprodução vegetativa (Souza-Alonso et al., 2013). No
caso da rede de alta tensão, a criação de faixas em áreas florestais onde a vegetação é mantida no
estrato arbustivo contribui para a criação corredores, o que permite o avanço de espécies
invasoras, pois o crescimento mais rápido que a vegetação nativa permite a sua instalação no
intervalo entre os momentos de perturbação, normalmente por corte, o que vem mais uma vez
favorecer plantas invasoras como as acácias. Os corredores podem também ter um caráter
natural, como é o caso das linhas de água, não só ao longo das suas margens, mas também no
leito de pequenas ribeiras, o que está favorecido pela combinação de vários fatores: a ação de
transporte pela água, o efeito de abertura, a perturbação menos intensiva e regular por
atividades humanas, e a presença de condições ecológicas mais favoráveis (Foxcroft et al., 2007;
Vicente et al., 2014; Cabra-Rivas et al., 2015). No caso dos territórios sujeitos ao padrão climático
mediterrâneo, onde a secura estival se evidencia como um importante limitante de caráter
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ecológico, os ambientes ripários representam habitats onde este limitante está reduzido ou
ausente.
Uma vez que os resultados da avaliação da suscetibilidade territorial podem ganhar maior rigor
com a integração de informação relativa à dispersão, permitindo direcionar os recursos e
estratégias de controlo e prevenção, é importante a inclusão deste tipo de informação nos
processos de modelação. Isto porque o conhecimento do processo de dispersão permite
identificar o padrão de expansão do organismo, e, por conseguinte, o padrão da invasão. Dada a
dificuldade em avaliar de forma objetiva as taxas de avanço de todos os organismos com
comportamento invasor, não só pela existência de estratégias diferenciadas de dispersão dos
diferentes organismos, mas também devido à grande diversidade de condições territoriais, a
aproximação pode estar baseada na avaliação do papel dos fatores de dispersão, como os fatores
organizados espacialmente em rede, dada a frequência com que os mesmos são referenciados
como facilitadores do processo de invasão. Esta avaliação não está isenta de limitações, uma vez
que implica a recolha de dados a uma escala de alta resolução, uma vez que a contribuição destes
fatores, normalmente devido à sua reduzida representação espacial, está diluída a escalas de
baixa resolução.
Neste trabalho pretende-se explorar o contributo de fatores organizados espacialmente em rede
para a compreensão do padrão de invasão da espécie exótica Acacia melanoxylon R. Br.
(Fabaceae) na Ilha da Madeira, avaliando também de que forma os modelos que preveem a área
adequeada à ocorrência da espécie, e que são utilizados como indicadores de suscetibilidade à
invasão, podem estar a subestimar a real situação.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área em estudo
A Ilha da Madeira é conhecida pelo assinalável número de endemismos, nomeadamente os de
caráter exclusivo, tendo em conta a pequena dimensão da ilha, sendo o território insular com
densidade mais elevada de endemismos exclusivos de toda a Macaronésia (Jardim & Sequeira,
2008), região biogeográfica classificada como um hotspot de biodiversidade (Myers et al., 2000).
Salienta-se ainda a exclusividade das florestas de laurissilva, classificadas desde 1999 como
Património Natural da UNESCO. Este cenário, que justifica o facto de uma parte significativa da
ilha ter estatuto de proteção, não elimina a existência de problemas relacionados com a expansão
de espécies invasoras, nomeadamente com acácias (Figueiredo et al., 2015). Algumas das
espécies de acácia australianas identificadas como invasoras problemáticas em vários locais do
mundo (Richardson & Rejmánek, 2011) ocupam já áreas importantes na Ilha da Madeira, como é
o caso da acácia-negra (Acacia mearnsii De. Willd.) ou da austrália (A. melanoxylon) (Figueiredo,
2013; Figueiredo et al., 2015). Tendo em conta a importante área da ilha que apresenta condições
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ecológicas adequadas a estas duas espécies, torna-se importante avaliar quais os factores que
estão a contribuir para a expansão da sua área ocupada.
2.2. Acacia melanoxylon
Neste trabalho a espécie em foco é a acácia-austrália, uma árvore que pode atingir 30 m de
altura, ritidoma gretado de cor castanho escuro, com folhas adultas reduzidas a filódios de forma
lanceolada a sub-falciformes, frequentemente obtusos no ápice, com 3-5 nervos paralelos
longitudinalmente. As flores amarelo-pálidas apresentam-se reunidas em capítulos, e dão origem
a vagens castanho-avermelhadas de aspeto comprimido e contorcidas (Paiva, 1999; Marchante et
al., 2014). Já em 1862 a espécie foi identificada por Lowe na Ilha da Madeira como não sendo
rara, ainda que não tenha sido considerada naturalizada. A sua introdução em vários locais da ilha
justificou-se pelo seu interesse florestal, tendo sido utilizada na arborização de pequenas áreas
pelos Serviços Florestais na segunda metade da década de 50. Foi ainda utilizada em jardins,
parques, quintas e margens de estradas (Vieira, 2002). Na atualidade apresenta uma distribuição
ampla, sendo uma das espécies de acácia que apresenta maior área ocupada na ilha, o que
justifica a sua seleção no âmbito do presente trabalho.
2.3. Metodologia
A distribuição atual da acácia austrália foi recolhida para a Ilha da Madeira com base na utilização
de uma grelha de referência de 200x200m, procurando-se, sempre que a ocorrência assumia um
caráter muito pontual, registar todos os pontos identificados no interior de cada uma das células
da grelha. Estes dados de presença foram utilizados na calibração dos modelos de distribuição,
que, em combinação com variáveis de natureza diversa (climática, topográfica, tipos de solo, usos
do solo, métricas de paisagem), permitiram a identificação das áreas adequadas à ocorrência da
espécie (para maior detalhe sobre a parametrização dos modelos consultar Figueiredo, 2013). Os
modelos produzidos têm origem na utilização de diversas técnicas de modelação de natureza
estatística (envelopes bioclimáticos (SRE), métodos baseados na regressão (GLM, GAM, MARS),
métodos de classificação (CTA, MDA), métodos de machine learning (ANN, GBM, RF). O modelo
que identifica a área adequada para a espécie resulta da combinação dos diferentes métodos de
modelação, processo levado a cabo na plataforma BIOMOD, sendo utilizados apenas os modelos
com bom desempenho (AUC > 0.7). A calibração/avaliação de cada modelo baseia-se na seleção
aleatória de subconjuntos de dados (70% e 30% respectivamente). Com base nesta estratégia, o
processo é repetido 30 vezes para cada técnica de modelação, de forma a reduzir o enviesamento
dos resultados resultante do processo de seleção aleatória. A análise do padrão de invasão
baseia-se na seleção de uma área amostra na face sul da Ilha, tendo por referencia a existência de
uma mancha importante de austrália. Nesta área, a recolha de dados de ocorrência procurou
diferenciar as manchas (pequenas, grandes) de indivíduos isolados, no sentido de identificar os
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locais que representam uma chegada mais recente, no sentido de confirmar a atualidade e o
padrão do processo de invasão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A acácia austrália apresenta uma distribuição ampla na face sul da Ilha da Madeira, estando
presente com menor importância na face norte (Figura 1). Na sua distribuição é possível
identificar duas situações: a) manchas importantes, associadas a comunidades de elevada
densidade, estabelecidas na proximidade de indivíduos adultos de grande porte, correspondendo
a áreas onde ocorreu a introdução, normalmente na margem de estradas; b) indivíduos jovens
que ocorrem isoladamente ou em pequenas manchas dispersas na paisagem, e normalmente a
distâncias significativas relativamente às grandes manchas.

Figura 1 - Distribuição atual da acácia-austrália na Ilha da Madeira

No primeiro caso pode considerar-se uma situação de invasão consolidada, tendo os indivíduos
adultos servido como fonte de propágulos. Nestes locais estabeleceram-se comunidades densas,
praticamente monoespecíficas, caraterizadas por elevada pobreza florística (Figueiredo et al.,
2015). Em várias situações é possível verificar que o processo de invasão ocorreu em áreas
florestais, normalmente no sub-bosque florestas de exóticas, havendo uma grande coincidência
espacial entre as manchas de acácia e estas florestas (Figura 1), nomeadamente pinhais ou
eucaliptais. No caso de indivíduos distribuídos na paisagem, que indicam um processo de
expansão com caráter mais recente, tanto podem estar dispersos na paisagem agrícola,
normalmente associados a parcelas agrícolas abandonadas ou margens de parcelas, como surgem
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no leito das ribeiras, frequentemente a cotas altimétricas inferiores às grandes manchas (Figura
2).

Figura 2 - Distribuição da acácia-austrália em relação às ribeiras e levadas principais

Enquanto o fator proximidade à fonte de propágulos permite explicar o padrão do processo de
invasão associado às grandes manchas, o mesmo não se pode referir em relação aos indivíduos
dispersos na paisagem e afastados destas fontes de propágulos. Neste caso, a influência de
fatores organizados espacialmente em rede parece ser determinante, nomeadamente de
sistemas associados à água, como é o caso das ribeiras e das levadas, que garantem o transporte
eficaz das sementes em distâncias significativas.
O fornecimento de sementes a estes sistemas está assegurado pelo facto de ambos atravessarem
as manchas florestais onde se encontram as maiores manchas de acácia-austrália. Como
consequência, enquanto as ribeiras promovem um padrão de invasão linear, confinado à
configuração linear destes sistemas fluviais, o sistema de levadas garante uma distribuição mais
ampla, permitindo a distribuição por quase toda a área agrícola, principalmente na face sul da
ilha. Trata-se de uma densa rede de canais que garante o transporte e fornecimento de água para
regadio, e está organizado em levadas principais, instaladas a uma cota altimétrica superior (Figura
2), e levadas subsidiárias, as quais transportam a água desde a levada principal até às parcelas
agrícolas. A presença isolada de indivíduos ou pequenas manchas na paisagem agrícola,
principalmente em parcelas agrícolas abandonadas, é compatível com este tipo de organização
em rede, permitindo compreender qual o fator determinante da distribuição de propágulos a
grandes distâncias, considerando a posição das fontes seminais. A confirmar a eficácia deste
sistema de dispersão está a presença de pequenas manchas de acácia-austrália próximas a
tanques de regadio, utilizados para armazenamento de água fornecida pelas levadas. Como estes
espaços estão sujeitos a manutenção periódica, nomeadamente limpeza, o material sólido
retirado do seu interior é depositado em locais próximos, permitindo a germinação de sementes
aí incluídas e favorecendo o aparecimento de pequenas manchas de acácia-austrália na paisagem

115

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
___________________________________________

agrícola. Assim, a dispersão da espécie está assegurada em diferentes tipos de habitat e numa
área significativa da ilha, principalmente a costas altimétricas inferiores às florestas de exóticas.
Tendo em conta que grande parte dos indivíduos dispersos na paisagem agrícola são jovens,
prevê-se um aumento significativo da disponibilidade de propágulos na área agrícola a curto
prazo, principalmente em áreas onde o processo de abandono é importante. Este facto
determinará certamente um aumento da área adequada à ocorrência da espécie prevista pelos
modelos. Isto porque os modelos estão muito provavelmente a subestimar a área adequada
(Figura 3) uma vez que esta espécie, como é aceite para espécies exóticas, não está em equilíbrio
com as condições ambientais, pelo que a sua distribuição está muitas vezes determinada pela
localização e extensão das áreas onde ocorreu a introdução, bem como o tempo que decorreu
após a introdução, pelo que a sua ausência não manifesta propriamente a falta de condições
adequadas em áreas do território onde a espécie não está presente. Aliás, o fraco poder preditivo
das variáveis climáticas para explicar a sua distribuição é um indicador deste facto (Figueiredo,
2013).

Figura 3 - Distribuição atual e área adequada à ocorrência de acácia-austrália na
Ilha da Madeira

Tendo em conta a natureza correlativa dos métodos de modelação utilizados neste tipo de
avaliação, é expectável que estejam reconhecidas apenas as áreas que têm condições ecológicas
semelhantes aos locais onde a espécie já está presente. Como o processo de invasão ainda está
em curso, condições ecológicas teoricamente adequadas que ainda não registam a presença da
espécie não estão consideradas pelos modelos. Além disso, pontos isolados em ecologias distintas
não são valorizados pelos modelos, o que lhes associa um caráter muito conservador.
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CONCLUSÕES
Este trabalho permite confirmar a existência de um processo de invasão ativo por acácia-austrália
na Ilha da Madeira, favorecido pela ação de fatores em rede, como a rede hidrográfica e o
sistema de levadas da ilha. A conjugação destes dois fatores permite a chegada de sementes a
uma área muito significativa da ilha e a diferentes tipos de habitat, onde a espécie se está a
estabelecer com sucesso. No caso da paisagem agrícola, com elevadas taxas de abandono
recente, é bem possível que a área ocupada pela espécie possa aumentar de forma significativa
nas próximas décadas, resultado da alimentação em curso do banco de sementes, excedendo
mesmo a área prevista pelos modelos como adequada. Nestas áreas, disponíveis para
colonização, o processo de invasão estará favorecido pelo reforço da pressão de propágulos da
espécie exótica, pelo seu rápido crescimento, e pela ausência de competição a partir da
recuperação da vegetação nativa, tendo em conta a pobreza do banco de sementes de espécies
nativas.
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RESUMO
Vários fatores são determinantes na condução dos processos de invasão, sendo reportado
frequentemente que a perturbação dos habitats naturais contribui de forma decisiva para a
instalação dos organismos invasores, normalmente como consequência de atividades humanas.
Este trabalho procura avaliar se as mudanças no uso do solo são promotoras do processo de
invasão, estruturando o padrão de expansão dos organismos invasores. Com base neste objetivo,
foi realizada uma avaliação espacio-temporal das mudanças no uso do solo ao longo de 50 anos
(1960-2010) na bacia do rio Arouce. Em relação aos organismos invasores, foram selecionadas
duas espécies do género Acacia (Acacia dealbata e Acacia melanoxylon), que na bacia apresentam
já uma importante área ocupada. Para os dois organismos foi realizada a recolha de informação
relativa à sua distribuição no passado (1962) e a sua distribuição atual. A análise levada a cabo
pretende avaliar quais as mudanças registadas e quais os usos do solo que mais se associam à
expansão da área ocupada por estas duas árvores exóticas com comportamento invasor. Além
desta análise, baseada em parâmetros estatísticos, foi ainda avaliado o papel de fatores em rede
no processo de expansão, tendo por referência a distribuição/cobertura das duas espécies e a
rede de corredores antrópicos (vias de comunicação, linhas de alta tensão) ou naturais (linhas de
água).
A superfície atual ocupada por acácias australianas na Bacia do Rio Arouce é de 936 ha, encontrase principalmente em áreas de declive acentuado, e áreas de solos delgados, o que corresponde
principalmente às áreas de introdução. No entanto, ainda que com menor importância, pequenas
manchas e um número significativo de indivíduos isolados estão dispersos pela paisagem em
condições muito diferentes, como em fundos de vale, principalmente em ambientes ripários e
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áreas agrícolas abandonadas. Esta situação corresponde a um avanço mais recente, e se
desenvolve a partir da fonte de propágulos associada à área de introdução. As unidades de uso do
solo mais afetadas pela expansão das espécies invasoras foram áreas com Florestas de Resinosas,
zonas com Culturas Arvenses de Sequeiro e Olivais/Pomares, e Incultos. Como bem descrito na
literatura, a definição das áreas adequadas para ocorrência das invasões biológicas constitui
instrumento útil na gestão de áreas invadidas, e a sua definição rigorosa passa pela compreensão
do padrão de invasão, nomeadamente pela avaliação do papel dos fatores intervenientes.
Palavras-chave: Acacia dealbata, Acacia melanoxylon, análise espacio-temporal, bacia hidrográfica

ABSTRACT
Different drivers can contribute to shape the pattern associated to invasion, and the disturbance
of natural habitats has been reported as one of the main contributing factors. This work aims to
evaluate how far land-use change is contributing to define the invasion pattern of two exotic
acacia species (Acacia dealbata and Acacia melanoxylon) on the Arouce river basin. A spatiotemporal analysis is carried on for land-use change along 50 years (1960-2010), and information
about the distribution of such species was collected. Besides the statistical analysis between land
use and species’ distribution, a detailed analysis is completed is order to evaluate the contribution
of network driving factors, namely those associated to human activities (roads, pathways,
railways, energy transportation networks) and natural corridors (rivers and water streams).. The
current area occupied by invasive species has changed from 55 to 936 hectares during the
reference period. The most affected land use types by invasion were pine forests, and areas
abandoned by agriculture. Although current pattern in the basin is still shaped by the dominance
of such species on areas where they have been introduced (steep slopes and poor soils), new
habitats are becoming invaded, namely riparian areas. In fact, small groups and young individuals
are becoming more frequent in new areas. The identification of the role of different triggering
factors is crucial in order to identify with higher precision areas highly susceptible to invasion, an
important step to set prevention measures.
Keywords: Acacia dealbata, Acacia melanoxylon, spatial-temporal analysis, watershed area

1. INTRODUÇÃO
As Espécies Exóticas Invasoras (EEI) são uma grande ameaça ao meio natural, em virtude da
potencial transformação dos habitats, o que coloca em risco os ecossistemas, podendo
desencadear o desaparecimento de nativas (Cronk & Fuller, 1995), constituindo um problema de
grande relevância para a conservação da biodiversidade à escala global (Williamson, 1996;
Shigesada & Kawasaki, 1997; Vitousek et al., 1997; Lockwood et al., 2007; Simberloff & Rejmànek,
2011). Apesar disso, o estudo das relações de invasão e seus efeitos sobre os ecossistemas ainda

120

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

é um campo do conhecimento científico relativamente novo (Cadotte et al., 2006; Gallien et al.,
2010; Vilà et al., 2013).
O género Acacia (Tourn.) Mill. está entre os três géneros de árvores do mundo com as maiores
taxas de plantação fora de sua distribuição original, além de se destacar na representação em
listas globais de EEI, assim como nos investimentos na investigação dos impactos (Richardson et
al., 2011). Durante séculos as acácias têm sido plantadas fora da sua região natural, tendo as
diversas espécies do género assumido comportamentos diferentes, mesmo em condições
similares. Hoje, diversas paisagens em diferentes regiões geográficas estão dominadas por
plantações de acácia, o que pode implicar na criação de um modelo experimental global
(Richardson et al., 2011), considerando a amplitude das condições ecológicas as quais as espécies
estão adaptadas.
O género Acácia apresenta ampla distribuição nativa, desde a Austrália, com 1012 espécies, ao
continente Americano, com 185 espécies, África com 144 espécies, e na Ásia, com 89 espécies.
Como o mais característico atributo, destaque para os filódios sempreverdes (escleromórficos
com variados mecanismos xeromórficos), de diferentes tamanhos e nervuras. Outra
característica, e que contribui para a alteração das condições ecológicas dos locais onde se
instalam as espécies deste género, é a associação simbiótica com rizóbia, que permite fixar
nitrogénio;. Outro aspeto interessante está relacionado com o síndrome de polinização com
alocação de pouca energia para o nectar floral, mas com alta produção de poléns, maximizando a
produção de sementes, produzindo um reforço sistemático do banco de sementes, contribuindo
para tornar as acácias invasoras eficientes (Richardson et al., 2011). Outras adaptações estão
ligadas ao facto de serem beneficiadas pelo fogo, e o uso de animais na dispersão (Richardson et
al., 2011).
No caso de Portugal, os números do último século apontam para um aumento significativo na
introdução de exóticas, alcançando a marca de 550 espécies (8% invasoras) (Marchante et al.,
2008). Reconhecendo o problema, em conformidade com as diretivas europeias sobre gestão e
controle das invasões biológicas, a legislação portuguesa de 1999 (Decreto-Lei nº 565/99)
regulamentou a introdução de espécies com a criação de uma lista das exóticas introduzidas com
comportamento invasor, além da proibição de novas introduções e o cultivo/comercialização. O
país insere-se no contexto das regiões invadidas por acácias Australianas, sendo consideradas
como as mais representativas A. melanoxylon, A. dealbata e A. longifolia (Marchante et al., 2008).
Duas espécies de acácia que ocorrem na Bacia Hidrográfica do Rio Arouce foram selecionadas
para o presente estudo, mais precisamente a mimosa (A. dealbata Link.) e a austrália (A.
melanoxylon R. Br.). A. dealbata é uma árvore de até 15m, com folhas perenes verdeacinzentadas e recompostas, com 10-26 pares de pínulas e 20-50 pares de folíolos, e flores
amarelo-vivo reunidas em capítulos de 5-6mm de diâmetro, de floração de janeiro a abril, e
vagens castanho-amareladas comprimidas e pruinosas, (Marchante et al., 2008; Marchante et al.,
2014). A. melanoxylon é também uma árvore que pode chegar aos 30 metros, com ritidoma
castanho-escuro e folhas jovens (recompostas e reduzidas a filódios) e adultas (reduzidas a
filódios laminares), além de flores amarelo-pálidas reunidas em capítulos de 10-12mm de
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diâmetro, com vagens castanho-avermelhadas comprimidas e contorcidas, e sementes rodeadas
por funículo alaranjado, de floração de fevereiro a junho (Marchante et al., 2008; Marchante et
al., 2014). Algumas espécies foram introduzidas no país há quase 200 anos para controlo da
erosão (Fernandes, 2012), entretanto, após poucas décadas no novo ambiente, se dispersaram
extensivamente, particularmente por estímulos (ex. fogo). A larga produção de sementes com alta
viabilidade/longevidade e a adaptação ao fogo são os principais fatores atribuídos ao sucesso da
invasão das espécies focais em áreas não nativas (Marchante et al., 2008). Entre os ambientes
preferenciais para invasão, destaque para margens de vias de comunicação e linhas de água, orlas
de espaços florestais semiabertos, preferindo terrenos graníticos, além de tolerar a seca, ventos
marítimos, locais poluídos e temperaturas altas (Marchante et al., 2008).

2. ÁREA EM ESTUDO
A área de estudo, a Bacia Hidrográfica do Rio Arouce, é parte integrante da Bacia do Rio Ceira,
que por sua vez integra a Bacia do Médio Mondego, compreendendo significativa área do
Concelho da Lousã.
Esta pequena bacia possui uma extensão de 7.300 hectares, e está localizada na justaposição
entre as bacias dos rios Mondego e Tejo (figura 1). Em termos topográficos, há uma assinalável
variação altimétrica (200-1000m), o que favorece declives significativos, principalmente nos
setores intermédio e cabeceiras, enquanto que o sector terminal da bacia, próximo da
confluência com o rio Ceira, apresenta superfícies de menor declive, correspondentes ao fundo
da bacia sedimentar da Lousã.

Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Arouce

O uso do solo na bacia do Rio Arouce sofreu alterações significativas no passado recente. Tem-se
observado uma diminuição da área agrícola (culturas arvenses) e zonas mistas (interfaces entre
áreas florestais e agrícolas com culturas anuais e agroflorestais), criando espaços abertos
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disponíveis para a colonização, o que os torna permeáveis à invasão, sobretudo, nos setores
intermédio e terminal da bacia. Em oposição à diminuição das culturas agrícolas, tem-se
observado o aumento das áreas sociais e florestais, sobretudo com expansão dos acaciais. Este
quadro paisagístico encontra-se nos setores a montante, na área de cabeceiras, onde sempre
dominaram ambientes florestais (pinhais, carvalhais, florestas de castanheiros). O tecido urbano
domina sob caráter contínuo aproximadamente no centro da bacia, na área da Lousã. Nos setores
adjacentes e marginais, distantes da Lousã, o tecido urbano caracteriza-se como descontínuo ou
pouco contínuo.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
A distribuição atual das espécies focais foi realizada mediante utilização de GPS, procedendo-se a
recolha de informação de caráter pontual em campo, distinguindo manchas (pequenas, grandes)
de diferente dimensão de indivíduos isolados. Além desta informação, foi ainda feita uma
avaliação da cobertura de cada uma das espécies em toda a bacia, tendo-se utilizado para tal uma
grelha com resolução de 200x200m. A cada célula da grelha foi atribuído um valor de cobertura,
entre 0 (ausência) e 5 (cobertura superior a 75%), tendo esta informação resultado da
combinação de trabalho de campo com fotointerpretação baseada em imagens orbitais de alta
resolução disponíveis no software ArcGis 10.1 (Basemap World Imagery).
Para determinar se as mudanças de uso favoreceram a expansão das acácias foi desenvolvida uma
avaliação espacio-temporal de 50 anos (1960-2010): no sentido de se criarem os fundamentos
para a definição de um modelo teórico de invasão biológica na área em estudo (Williamson,
1996). A situação de partida, em termos de uso do solo, baseou-se na reclassificação da Carta
Agrícola e Florestal para a área em estudo, criando-se uma classificação que foi também aplicada
na avaliação do uso do solo na situação atual (2010), tendo-se baseado a avaliação da situação
presente em fotointerpretação a partir de imagens orbitais de alta resolução (ArcGis 10.1 –
Basemap World Imagery).
Os critérios escolhidos constituem base para uma avaliação das áreas adequadas para invasões
biológicas, podendo ser quantificados e qualificados, categorizando-se em: (i) fatores da
invasão/(ii) limitantes do sucesso do processo. Os critérios relacionados a ‘fatores da invasão’ são
quantitativos, podendo aumentar ou diminuir a amplitude do que poderá ser uma alternativa ou
agravamento do problema. Os ‘limitantes do sucesso do processo’ são qualitativos, e corroboram
(ou não) a existência de fatores determinantes, e quais são eles. No estudo de caso em epígrafe,
as mudanças nos usos do solo e a proximidade a corredores naturais ou antrópicos são
interpretados como fatores da invasão, enquanto o grau de ocupação das espécies invasoras e
seus padrões de distribuição são entendidos como indicadores do sucesso do processo de
invasão. Para determinar se os fatores da invasão selecionados influenciam realmente na
distribuição das espécies invasoras, foram identificados os usos do solo do passado (1960) que
passaram a estar ocupados por manchas de acácia, no sentido de avaliar a sua suscetibilidade à

123

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
___________________________________________

invasão, ainda que dinâmicas não contempladas nesta avaliação, por terem ocorrido neste
período de tempo e não estarem a ser avaliadas, possam ter desempenhado um papel
importante. Foi ainda avaliada, através da correlação, se existem relações significativas entre os
usos do solo e a abundância de cada uma das acácias, através do Coeficiente de Correlação de
Spearman (Tabela I).
De forma a avaliar a importância de corredores, naturais ou antrópicos, para o processo de
invasão, foi feita uma avaliação comparativa da densidade de pontos e da cobertura das espécies
em análise em áreas de contacto e áreas afastadas. Para tal foi delimitada uma área de contacto
(buffer) com estes corredores com 25 metros para cada lado. A análise foi feita separadamente
para cada tipo de corredor antrópico, e para as linhas de água (corredores naturais) foi feita a
separação entre linhas de água principais e secundárias. A avaliação baseou-se no cálculo simples
da proporção de pontos dentro e fora da área de contacto (buffer), no caso do índice de
densidade; enquanto que para o índice e cobertura teve por referência a cobertura total dos
pontos (abundância) dentro e fora da área de contacto.
Tabela 1 - Parâmetros para estudo da distribuição de acácias na Bacia do Rio Arouce
Categorias dos usos do solo
Cultura de
Área social

Cultura arvense

regadio

Olival/Pomar

Floresta de resinosas

Folhosas

Incultos

Acacial

Ocorrência das espécies
Escala ordinal para
correlação

Distribuição das espécies – informação
Grau de cobertura das espécies – grelha

1

<5%

2

5-25%

3

25-50%

4

50-75%

5

>75%

Indivíduos isolados e pequenas
manchas
Pequenas manchas

pontual
1

Indivíduos isolados

2

Pequenas manchas

3

Grandes manchas

Grandes manchas

Fatores em rede: antrópicos (rede viária, caminhos de ferro, linhas de alta tensão), naturais (linhas de água)
Índice de densidade (Id)

Nº de pontos (ocorrências) dentro/fora da área de contacto ÷ área dentro/fora da área de contacto

Índice de cobertura (Ic)

Total da cobertura dos pontos dentro/fora da área de contacto ÷ área dentro/fora da área de contacto

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A recolha de informação da distribuição atual permitiu clarificar o padrão espacial e importância
que as duas espécies invasoras assumem atualmente na bacia do Rio Arouce. A distribuição das
duas espécies assume um padrão claro, o qual está polarizado pela existência de uma área central

124

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

da bacia onde as duas espécies têm maior presença e cobertura (Figura 2), facto que está
confirmado pelo resultado do Índice de Moran (0,28), apontando para a existência de uma
organização espacial agrupada (clustered). Esta área, no sector intermédio da bacia, corresponde
ao local de introdução, e concentra atualmente as manchas de maior dimensão, principalmente
de A. dealbata (Figura 2), a espécie que ocupa a área mais extensa e que apresenta maior
cobertura na bacia.

Figura 2 - Distribuição atual das espécies A. dealbata e A. melanoxylon (esquerda) e abundância
da espécie A. dealbata (direita) na Bacia do Rio Arouce

Já os sectores de cabeceiras e terminal estão mais associados à ocorrência pontual de ambas as
espécies (Figura 3). Este padrão remete para uma expansão recente, tanto mais que a maior parte
dos indivíduos são jovens e ocorrem de forma isolada.
Já os sectores de cabeceiras e terminal estão mais associados à ocorrência pontual de ambas as
espécies (Figura 3). Este padrão remete para uma expansão recente, tanto mais que a maior parte
dos indivíduos são jovens e ocorrem de forma isolada.
Considerando os agrupamentos em manchas, a superfície atual ocupada por acácias invasoras,
estimada em quadrículas de 200x200m, é de 936,2ha, enquanto que a superfície ocupada em
1960 se referia a apenas 55,2ha. O aumento da área ocupada traduziu-se pela expansão para
áreas que antes pertenciam a Floresta de Resinosas (537,413ha), a Incultos (149,137ha),
normalmente ocupados por comunidades arbustivas baixas, a Olivais/Pomares (128,373ha), a
Culturas de Regadio (50,904ha), a Culturas Arvenses de Sequeiro (22,784ha), a Floresta de
Folhosas (17,568ha), a Floresta de Eucaliptos (15,886ha), e mesmo Áreas Sociais (1,320ha), com a
manutenção das áreas com Acaciais numa pequena fração (12,896ha). As Florestas de Resinosas
(537,413ha) e os Incultos (149,137ha) são os usos que mais cedem área ao avanço das manchas
de acácia, sobretudo pela localização geográfica próxima às áreas de introdução.
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Figura 3 - Distribuição atual das espécies em foco – informação pontual

Em termos de dinâmica da área ocupada por acacial em 1960, ou que apresentava uma presença
significativa de acácia, sem que esteja discriminada qual a espécie, verifica-se que uma
percentagem significativa passou a estar associada a outros usos, sendo que apenas 24% da área
se mantém como acacial. Uma pequena percentagem foi urbanizada (3%), ocupada por pinhal
(7%) ou eucaliptal (5%). Na verdade, estes resultados podem estar determinados por diferenças
ao nível do detalhe utilizado ao nível cartográfico entre os dois momentos. Mas a perda mais
significativa está associada à mudança para floresta de folhosas (58%), um valor que não pode ser
explicado apenas por diferenças de resolução cartográfica. No entanto, e através do cruzamento
de dados, é possível verificar que uma parte importante desta área corresponde atualmente a
eucaliptal, e ambas as acácias, apesar de não darem a estrutura a estas comunidades, têm uma
presença significativa nestas florestas, principalmente em forma de pequenas manchas.
No que diz respeito à correlação entre os usos do solo e a presença das espécies invasoras, os
resultados não apontam para a existência de uma associação clara, o que pode indicar que os
usos do solo não são preponderantes na definição do padrão de invasão à escala da bacia. Esta
ausência de fortes correlações pode remeter para a grande amplitude ecológica das duas
espécies, e a sua apetência para ocuparem uma grande diversidade de condições ecológicas e de
intensidade de uso. No entanto, não é de excluir a possibilidade de estes resultados estarem
enviesados pelo tipo de classificação em uso, pois a mesma está muito estruturada na proposta
da Carta Agrícola e Florestal, e a resolução espacial e desagregação categórica podem não ser
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muito favoráveis a este tipo de análise. No entanto, os resultados permitem confirmar
estatisticamente o que se observava em campo, e que diz respeito à significativa co-ocorrência
das duas espécies, mesmo em diferentes usos do solo. Este padrão parece indicar a existência de
fatores de dispersão idênticos para as duas espécies. E neste âmbito, obtiveram-se resultados
claros em termos de avaliação do papel dos corredores, antrópicos ou naturais, para o processo
de invasão. A comparação da densidade de pontos e cobertura entre áreas que estão em
contacto com estes corredores (até 25 m de distância) e as áreas afastadas (mais de 25 metros de
distância) permitiu constatar que há uma maior densidade de ocorrências nas áreas em contacto
com os corredores (Tabela I), indicando que esses elementos são significantes no
condicionamento da expansão das acácias na área de estudo, o que pode estar associado à
definição destes corredores como vias privilegiadas de dispersão.
Tabela 1 - Resultados dos índices de densidade e cobertura
Setor terminal
Densidade
Vias
Lap
Las

Setor intermédio

Cobertura

Densidade

Setor de cabeceiras

Cobertura

Densidade

Cobertura

dentro

fora

dentro

fora

dentro

fora

dentro

fora

dentro

fora

dentro

fora

0,34
0,99
1,4

0,3
0,2
0,3

0,53
1,7
2,6

0,4
0,3
0,4

0,58
0,09
5,4

0,5
0,6
0,4

1,08
0,2
12,8

1,1
1,3
0,9

0,07
0,07
0,09

0,04
0,04
0,03

0,09
0,09
0,2

0,07
0,07
0,05

Dentro: valor relativo às áreas próximas que estão em contacto com os corredores (até 25m para cada lado); Fora: valores
relativos às áreas que estão a mais de 25 metros de distância dos corredores; Vias: corredores antrópicos que incluem a rede
viária, caminho de ferro, linhas de alta tensão; Lap: linhas de água principais; Las: linhas de água secundárias.

Os valores mais elevados junto aos corredores verificam-se também em relação aos valores de
cobertura, o que indica que, além de haver mais pontos, estes representam normalmente uma
cobertura mais elevada, o que remete para o facto de estes corredores estarem a funcionar como
eixos preferenciais de avanço, determinando o padrão de invasão. Numa análise mais detalhada,
verifica-se ainda que as linhas de água secundárias (Las) se apresentam como o tipo de corredor
com valores mais elevados, um resultado que pode estar determinado pela maior área ocupada
na bacia, comparativamente aos outros tipos de corredores. Mas os resultados são claros na
diferenciação das duas situações em análise, dentro e fora das áreas de contacto (Tabela I). A
única exceção prende-se com a existência de valores de índice de cobertura mais elevados fora
das áreas de contacto no sector intermédio para as vias e linhas de água principais (Lap). Este
resultado está relacionado com o facto de neste sector intermédio se encontrarem grandes
manchas contínuas, que frequentemente são interrompidas pelas estradas e mesmo pelas linhas
de água principais. A presença de manchas contínuas explica os valores mais elevados para os
índices neste sector da bacia. Os valores mais baixos são registados no sector de cabeceiras, onde,
apesar de o número de pontos ser francamente baixo, os índices são mais elevados na
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proximidade dos corredores. Com valores mais elevados que as cabeceiras, remetendo para uma
influência mais evidente dos corredores na definição do padrão de invasão, está o sector terminal
da bacia. Como o sector intermédio corresponde à área de introdução, estes resultados apontam
para o facto de este sector estar a funcionar como fonte de propágulos, e a direção preferencial
da invasão estar a processar-se de montante para jusante, ocorrendo preferencialmente em
associação a linhas de água. Efetivamente, além de facilitarem o processo de transporte, estes
corredores representam condições ecológicas mais favoráveis, pois determinam maior
disponibilidade de recursos hídricos ao longo do ano.

CONCLUSÃO
O estudo das invasões e seus efeitos no território, no caso territórios de bacias hidrográficas, é
um campo relativamente novo, sendo a avaliação da dinâmica espacio-temporal um primeiro
passo. A confirmação da existência de um processo de invasão em curso deverá então ser
sucedida por uma avaliação da disponibilidade do habitat, permitindo definir quais as áreas mais
suscetíveis à invasão.No caso da bacia do Arouce, os resultados confirmam a existência de um
processo de invasão por Acacia dealbata e A. melanoxylon.
Uma área significativa da bacia, que no início da década de 60 estava ocupado por povoamentos
de resinosas, passou a estar ocupada por acácias na atualidade, principalmente A. dealbata. Ainda
que este tipo de povoamentos florestais seja suscetível à invasão, principalmente quando se trata
de pinhais abertos, certamente que a perturbação pelo fogo desempenhou um papel importante
neste processo de invasão, dado tratar-se de um fator de perturbação frequente na serra da
Lousã na segunda metade do século XX. Além desta invasão consolidada, associada a grandes
manchas e estabelecida na imediata proximidade da área de introdução, a dispersão de indivíduos
isolados e de pequenas manchas na paisagem, principalmente a jusante desta área consolidada,
aponta para um processo de invasão mais recente, o qual tem estado muito estruturado pela
presença de corredores, principalmente linhas de água secundárias, que têm funcionado com
promotores deste processo, funcionando como corredores ativos de dispersão.
É muito importante para a gestão e o controlo de espécies de plantas invasoras a identificação
das áreas mais adequadas para a ocorrência, assim como identificar usos do solo que podem
favorecê-las. A cartografia das áreas mais adequadas para espécies invasoras é um instrumento
de grande utilidade na gestão de áreas invadidas, podendo ajudar nas atividades de controlo,
erradicação e restauração dos habitats afetados. Sua utilidade permite estabelecer prioridades na
vigilância e monitoramento das populações de EEI e também para planear corretamente as ações.
O uso de critérios de pesos diferentes (fatores/limitantes) a partir das correlações de mapas da
distribuição actual e dos estados temporais descritivos da estrutura da paisagem, permite
incrementar a objetividade do método.
No caso da área em estudo, além de se confirmar o centro difusor de diásporas, foi ainda possível
identificar os fatores que podem estar a estruturar espacialmente o processo de invasão.
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ALTERAÇÃO DA LINHA DE COSTA PROVOCADA PELAS INFRAESTRUTURAS PORTUÁRIAS NA
FOZ DO RIO MONDEGO
SHORELINE CHANGE CAUSED BY PORT INFRASTRUCTURE IN THE MOUTH OF MONDEGO’S RIVER
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RESUMO
Pelo facto de os molhes da embocadura do rio Mondego, construídos na década de 1960, terem
ficado expostos à ondulação dominante, entre junho de 2008 e agosto de 2010 o molhe norte foi
prolongado 400m com uma curvatura para sudoeste.
Cinco anos de medições, através de perfis topográficos transversais de praia, vieram confirmar
uma acreção a norte do molhe norte, com um avanço, da praia emersa, por volta de 22m/ano e
erosão a sul, com recuos em alguns troços costeiros de 10m/ano. Como no último ano (de
setembro de 2014 a setembro de 2015) a praia a norte do molhe baixou a taxa de crescimento,
ela poderá estar a atingir o equilíbrio, o que significa que a areia, movida pela deriva para sul,
passou a ser retida em menor quantidade pelo molhe norte. Sendo assim poderá estar a verificarse um maior assoreamento da entrada da barra do Mondego com todo o perigo que isso
representa para a navegação.
A fim de interpretar os valores de acreção ou de erosão, verificámos as condições de mar que
ocorreram durante o período em análise (2010-2015), nomeadamente, altura significativa da
onda, período de pico e rumo da onda. Também recolhemos e analisámos os dados disponíveis
desde janeiro de 2004. Verificámos que o período outono/inverno de 2013/2014 foi aquele em
que se registou uma maior erosão costeira. Por exemplo, a sul do campo de esporões da
Cova/Gala o avanço do mar, entre outubro de 2013 e agosto de 2014, atingiu valores de cerca de
30 m. O cordão dunar frontal foi totalmente erodido, os galgamentos passaram a ser uma
constante, ameaçando a povoação. Face a esta situação, em 2015, foi colocado na antepraia um
cordão arenoso.
Palavras-chave: acreção; erosão; molhes; perfis topográficos; cordão dunar frontal

ABSTRACT
This paper aims to show shoreline changes north and south Mondego’s mouth verified after its
northern jetty elongation. The analysis was based on a lot of beach transverse profiles measured
for 5 years and collecting data, since 2004, regarding the significant wave height, peak period and
the wave direction.
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Some conclusions, as 22 m/year of beach advance to the north of the jetty and a strong retreat to
the south were verified during the first years; nowadays, both the advancing and the retreating
are around 6 m/year, so the equilibrium state is arriving.
Keywords: accretion, erosion, jetties, topographic profiles, foredune
1. INTRODUÇÃO
No final da primeira metade do séc. XX o canal externo da foz do Mondego apresentava pouca
profundidade, facto que dificultava a entrada no porto (Abecasis et al., 1962, apud Dias et al.,
1994). Para solucionar o problema foram construídos, entre 1961 e 1966, dois molhes
convergentes, com o comprimento de 900m o de norte e de 950m o de sul. A construção destes
molhes provocou significativas alterações na linha de costa a norte e a sul. No início da década de
1980, quando a norte o enchimento atingiu o seu máximo, a praia da Figueira da Foz, junto do
molhe norte, tinha aumentado 440m e na praia de Buarcos 180m; o acréscimo total da praia
emersa em preia-mar de maré viva foi de 60ha (Vicente, 1990). Dias et al. (1994) referem valores
semelhantes, assim, no período de 1962/80 a praia da Figueira da Foz cresceu 24,4m/ano, o que
corresponde a um total, neste período, de 439,2m e a praia de Buarcos cresceu 10m/ano, num
total de 180m.
Nas praias a sul ocorreu erosão. A Cova/Gala recuou 6,4m/ano, de 1966/74 (Dias et al., 1994).
Para fazer face a esta situação de erosão e aproveitando a dragagem da Doca de Coxim (próximo
do enraizamento do molhe sul) foram largados na praia adjacente ao molhe sul, de 1973 a 1976,
294.000m3 de sedimentos (Martins, 1977), construídos 5 esporões e uma obra de defesa
longitudinal aderente (paredão), hoje com cerca de 2.000m de comprimento. Como a erosão se
prolongou para sul, foram construídos mais dois esporões: praias da Costa de Lavos e da Leirosa.
Os sedimentos que se acumulavam junto do molhe norte e os que, contornando-o, entravam no
porto, passaram a ser extraídos, só que em vez de serem largados a sul foram comercializados. As
dragagens no porto tiveram início em 1973 e as extrações junto do molhe norte em 1977, tendo
terminado em 1997. Os valores de extração, no porto e junto do molhe norte (aqui maiores)
foram em média de cerca de 500.000m3/ano (André et al., 2010). Este valor deverá na realidade
ser superior, nomeadamente, junto do molhe norte, pois o cálculo da areia comercializada era
feito em função da quantidade que os veículos podiam oficialmente transportar e na maioria dos
casos transportavam muito mais. Também Cunha et al. (1995) referem, para 1984, dragagens na
zona portuária “sem paralelo na história do porto da Figueira da Foz rondando os 2.520.000m 3”.
Esta extração, exagerada, deverá estar na origem do recuo da linha de costa na década de 1990,
imediatamente a norte do molhe norte. Dias et al. (1994) apontam para um recuo da linha de
costa, imediatamente a norte do molhe norte em torno de 1990, de 3,5m/ano, correspondente a
uma perda de sedimento de 1.000.000m3/ano.
A erosão das praias a sul do Mondego foi substancialmente reduzida quando, no final do séc. XX,
deixou de haver extração de areia junto do molhe norte, que rapidamente ficou saturado. A areia
passou a contorná-lo alimentando as praias a sul. A que entrava no porto era dragada e largada a
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sul defronte do campo de esporões da Cova/Gala, incluída na deriva litoral ia alimentar as praias a
sul. Entretanto com o prolongamento do molhe norte, no final da década de 2000, voltou a
verificar-se acreção a norte e erosão a sul.
O objetivo deste trabalho é verificar o comportamento da linha de costa após esta intervenção.
Esta análise está a ser realizada através de perfis topográficos transversais de praia realizados em
20 transeptos (figura 1), de visitas frequentes à costa, da análise de fotografias aéreas verticais e
de imagens disponíveis no Google Earth. Os perfis topográficos são realizados em baixa-mar de
maré viva, com a altura da maré entre os 20 e os 50 centímetros acima do zero hidrográfico,
sendo utilizado um aparelho de nível de 2 m, em medição sucessiva do declive.
2. ALTERAÇÃO DA LINHA DE COSTA APÓS O PROLONGAMENTO DO MOLHE NORTE DO RIO
MONDEGO
2.1. Praias da Figueira da Foz

Os perfis realizados entre
outubro de 2010 e setembro
de 2015, na Figueira da Foz
(defronte da bola de Nivea e
da ribeira do Galante/Oásis),
revelaram
acreção.
A
acumulação de sedimentos
nestas praias já se tinha
verificado nos perfis que
realizámos mensalmente, de
setembro de 2009 a setembro
de 2010 (Mendes et al., 2010).

Defronte da bola de Nivea (cerca de 400m a norte do molhe norte - transepto 3), a área das
secções transversais abaixo dos perfis, relativamente à primeira realizada, que serve de
referência, aumentou para quase o triplo (de 425m2 em 2010/10/10, para 1.209m2 em

132

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

2015/09/30). Verificou-se um aumento no comprimento dos perfis, por volta de 110m,
equivalente a 22m/ano (figura 2).

Figura 2 - Perfis topográficos transversais da praia da Figueira da Foz (400 m a norte do molhe norte)

Defronte da ribeira do Galante/Oásis (cerca de 850m a norte do molhe norte - transepto 2), a
área das secções transversais abaixo dos perfis aumentou para mais do triplo (de 318m 2 em
2010/10/10, para 1038m2 em 2015/09/30. O aumento do comprimento dos perfis foi cerca de
106m, equivalente a 21,2m/ano (figura 3).

Figura 3 - Perfis topográficos transversais da praia da Figueira da Foz (850 m a norte do molhe norte)
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Para fazer uma estimativa do aumento do volume de sedimentos, durante o período de
monitorização (de 2010/10/10 a 2015/09/30), nos 1.250m a norte do molhe norte, utilizámos os
perfis da bola de Nívea e da ribeira do Galante/Oásis. Multiplicámos o aumento da área das
secções transversais abaixo dos perfis realizados nestas praias pelo respetivo comprimento de
influência (bola de Nívea = 400m + 225m; ribeira do Galante = 225m + 400m).
V = (S1 + S2) x C/2
V = volume (m3);
S1 = aumento da área da secção transversal do último perfil, 2015.09.30, em relação à do
primeiro, 2010.10.10 (1.209m2 – 425m2 = 784m2) - (bola de Nivea);
S2 = aumento da área da secção transversal do último perfil, 2015.09.30, em relação à do
primeiro, 2010.10.10 (1.038m2 – 318m2 = 720m2) - (ribeira do Galante/Oásis);
C = comprimento de praia considerado (1.250m).

Este valor de acreção (940.000m3), obtido de 10 de outubro de 2010 a 30 de setembro de 2015,
corresponde a 188.931m3/ano, sendo inferior à quantidade de sedimentos em deriva que,
segundo vários autores, transpõem o Cabo Mondego. Vicente (1990) refere 1,5 x 10 6 m3 em ano
médio; Dias et al. (1994) indicam um valor superior a 106m3/ano; e Teixeira (2006) menciona
106m3/ano. Porém, acha-se mais próximo do valor referido por Cunha et al. (1995),
550.000m3/ano, admitindo que, “devido essencialmente a ações antrópicas, o fornecimento de
areias por deriva litoral para a zona Aveiro - Cabo Mondego deverá ser atualmente muito
pequeno”.
Se extrapolarmos o aumento do comprimento dos perfis realizados nos transeptos 2 e 3 para os
1.250m de praia a norte do molhe norte, temos um acréscimo da praia emersa, em baixa-mar de
maré viva durante o período em análise, de 135.000m2.
De setembro de 2014 a setembro de 2015 a praia continuou a crescer mas com uma média
inferior ao que se tinha verificado anteriormente. No transepto 3 (defronte da bola de nívea)
houve um acréscimo de 10 m. No transepto 2 (defronte da ribeira do Galante) o acréscimo da
praia foi de apenas 2 m. Também e utilizando os perfis realizados nestes mesmos transeptos, a
estimativa do aumento do volume de sedimentos nos 1.250m a norte do molhe norte é inferior à
que se vinha verificando até setembro de 2014 (de 209.620m 3/ano de 2010/10/10 a 2014/09/09
passou para 112.581m3/ano de 2014/09/10 a 2015/09/30).
2.2. Praias a sul do rio Mondego
Nestas praias a erosão tem sido uma constante. A destruição do cordão dunar frontal e
consequente avanço do mar têm atingido valores preocupantes.
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Na praia da Cova/Gala, a sul do campo de esporões (transepto 4), antes do prolongamento do
molhe, o recuo erosivo do cordão dunar frontal era elevado. Depois do prolongamento deixou de
se verificar erosão. Contudo, na monitorização efetuada em fevereiro de 2014 voltou a verificarse uma erosão elevada e um mês mais tarde (2014/03/04), praticamente já não existia cordão
dunar (figura 4) e identificámos galgamentos oceânicos. Em 2015, depois de termos alertado para
uma previsível ligação destes galgamentos com o braço sul do Mondego, no lugar do cordão
dunar frontal, entretanto erodido, foi colocado um cordão arenoso com areia retirada da zona
intermareal, já em erosão.

Figura 4 - Perfis topográficos transversais da praia da Cova/Gala (150 m a sul do campo de esporões,
2.000m a sul da embocadura do Mondego)

Nas praias a sul a erosão tem, também, sido uma constante, destaque-se:
- a praia a sul da Leirosa (transeptos 7 e 8) onde a erosão durante o período de monitorização (de
outubro de 2010 a agosto de 2014) foi de aproximadamente 20 m. Também aqui o cordão dunar
frontal foi totalmente destruído e substituído por um cordão arenoso em evidente erosão;
- a praia do Pedrógão a norte - Casal Ventoso (transepto 11) de julho de 2011 a março de 2014 a
erosão do cordão dunar frontal, com consequente avanço do mar, foi de cerca de 22m. Tendo, o
recuo, atingido 30m, imediatamente, a sul da rotunda norte;
- a sul do promontório calcário do Pedrógão (transepto 13) a erosão volta a ser elevada, de agosto
de 2009 a janeiro de 2014 o recuo/destruição do cordão dunar frontal foi de cerca de 30m. Na
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tentativa de travar a vaga de erosão foi colocado um enrocamento numa extensão de cerca de
400m de extensão.
Em média o avanço do mar a sul do Mondego e até S. Pedro de Moel (de 2010 a 2014), foi de
cerca de 4m/ano. Este recuo originou a destruição parcial, ou nalguns casos total, do cordão
dunar frontal longilitoral.

3. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA ONDULAÇÃO (ALTURA SIGNIFICATIVA, PERÍODO E RUMO)
Para podermos interpretar os valores de acreção ou de erosão, verificámos as condições de mar
que ocorreram durante o período em análise, durante a realização dos perfis topográficos
transversais de praia (2010-2015), nomeadamente altura significativa da onda, período da onda e
rumo da onda. Também e com o objetivo de comparar estes dados com os que ocorreram
anteriormente, recolhemos e analisámos os dados disponíveis, desde janeiro de 2004.
As condições de mar que ocorreram durante o período em análise, assim como as que ocorreram
anteriormente, desde janeiro de 2004, foram obtidas do site http://www.windguru.cz/pt, em que
a média diária resultou de oito previsões diárias (00h, 03h, 06h, 09h, 12h, 15h, 18h e 21h) junto à
costa (zona de rebentação) defronte da Figueira da Foz (modelo Global Forecast System (GFS).
Assim, obtivemos as médias diárias, mensais e anuais da altura significativa da onda, do período
da onda e do rumo da onda, de janeiro de 2004 a dezembro de 2014.
Relativamente à altura significativa da onda (Hs) a média obtida (de janeiro de 2004 a dezembro
de 2014) foi de 2,06 m. Os maiores valores médios mensais são em janeiro (2,86), fevereiro (2,74)
e dezembro (2,64), enquanto os menores são em junho (1,43), julho (1,40) e agosto (1,48) (figura
5). Santos et al. (2006) com base em dados de três anos (1993-1995), obtidos na boia ondógrafo,
que esteve fundeada a cerca de 100 m de profundidade ao largo da Figueira da Foz (depois de
feitas as correções para um clima de agitação no litoral), reconstituíram um ano virtual em que a
média anual da agitação na rebentação foi calculada em 2,2 m.
Ao analisarmos os valores diários da altura significativa da onda (Hs), concluímos que os valores
médios referidos (2,06) são pouco elucidativos relativamente aos temporais que por vezes
assolam o litoral. Durante 132 meses (janeiro de 2004 a dezembro de 2014), verificaram-se 243
dias em que a ondulação média foi igual ou superior a 4 m, 95 dias igual ou superior a 5 m, 34 dias
igual ou superior a 6 m e ainda 8 dias com ondulação média igual ou superior a 7 m (figura 6).
Outra constatação sobre a evolução da altura significativa da onda (Hs) nos onze anos de análise é
que há uma tendência para o aumento das situações de forte ondulação (figura. 6).
Relativamente ao período da onda (Tp), na análise das médias mensais, verifica-se uma relação
direta com a altura. Os meses em que o período da onda é mais elevado correspondem aos meses
com maior altura significativa da onda (figura 5). Na evolução ao longo dos onze anos não se
verifica um aumento, apenas no ano de 2014 se verifica uma subida de 1,03 segundos
relativamente à média de todos os anos (10,41 s) – 2004/2014. As médias anuais foram sempre
superiores a 10 segundos, com exceção de 2005 (9,86 s). Ano em que se verificou também a
média da altura significativa da onda mais baixa (1,74 m). As médias mensais (2004/2014), apenas
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nos meses de junho, julho e agosto, foram inferiores a 9 s (respetivamente 8,59 s, 8,42 s e 8,53 s).
Correspondendo aos meses em que se registou a média da altura significativa da onda mais baixa
(respetivamente 1,43 m, 1,40 m e 1,48 m). Os meses que registaram valores médios mais
elevados foram janeiro com 12,46 s, fevereiro com 12,11 s e dezembro com 11,88 s, os mesmos
meses com altura significativa mais alta.
Na análise do número de dias com valores do período da onda iguais ou superiores a 15
segundos, verifica-se, a partir do ano de 2008, com exceção para 2012, uma tendência no
aumento dos fenómenos extremos. Esta tendência é acompanhada pelo aumento da ondulação
média igual ou superior a 4 m (figura 7).
Na análise da direção média anual da onda (já com dados de 2015) verifica-se um rumo mais
próximo do norte na primavera e verão: abril (301,32º), maio (303,88º), junho (300,40º), julho
(312,02º), agosto (315,54º) e setembro (307,81º). Nos meses de inverno o rumo é mais afastado
do norte: janeiro (296,90º) e fevereiro (292,63º) e março (294,44º).
A maior frequência de rumos mais próximos de norte, nos meses de verão, é devida à nortada
que se faz sentir neste período. A menor, nos meses de inverno, dever-se-á às tempestades de sul
e sudoeste que se verificam com maior frequência nesta época do ano.

Figura 5 - Média mensal da altura significativa da onda e do período de pico de 2004 a 2014
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Figura 6 - Número de dias com ondulação média igual ou superior a 4, 5, 6 e 7 m

Figura 7 - Número de dias com ondulação média igual ou superior a 4 m e com período
da onda igual ou superior a 15 s

138

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

Relativamente à evolução do rumo da ondulação ao longo de doze anos de observações (figura 8),
embora o número de anos seja ainda pouco significativo, verifica-se uma tendência de rotação
para norte de 4º, se o cálculo se basear na linha de tendência sobre uma média móvel de 5 anos.
A propósito, Santos et al. (2006) referem que “uma rotação angular pequena (da ordem de 1-2º)
do regime de agitação costeiro pode produzir consequências dramáticas nos caudais sólidos
transportados ao longo da costa”.

2004 295,05

Médias
Móveis
301,46

2005 300,69

302,56

2006 300,90

300,11

2007 305,07

300,49

2008 305,58

300,46

2009 300,56

301,65

2010 288,45

303,85

2011 302,80

306,74

Ano

Rumo

2012 304,92
2013 311,51
2014 311,56
2015 302,93
Figura 8 - Rumo de incidência da onda no troço costeiro a sul do Mondego (dados com
base na média móvel de 5 anos, de 2004 a 2015)

CONCLUSÕES
Como era expectável e a exemplo do que sucedeu depois da construção dos molhes (década de
1960) estão a verificar-se, depois do prolongamento do molhe norte, acreção a norte (praias da
Figueira da Foz) e erosão a sul.
A estabilização da praia a norte do molhe, que se vinha verificando desde a década de 1990,
quando aí deixou de ser extraída areia, foi novamente interrompida com o prolongamento do
molhe norte. A nova cabeça do molhe está localizada, em relação à perpendicular à linha de
costa, mais 300m a ocidente. Este valor deverá corresponder ao acréscimo da praia, junto do
molhe norte, até atingir novamente a estabilização. Nessa altura a largura do areal a norte do
molhe norte, em baixa-mar de maré viva, deverá ser por volta de 750m (André et al., 2013). Em
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2015/09/09, data da última monitorização, no transepto 3 (defronte da bola de Nívea) era de 724
m.
O facto de a praia ter tido (média dos perfis realizados nos transeptos 2 e 3) uma redução no
acréscimo de 25,5m/ano de 10/10/2010 a 09/09/2014, para 6m/ano de 10/09/2014 a
30/09/2015, assim como uma redução no aumento do volume de sedimentos, nos 1.250m a
norte do molhe norte, de 209.620m3/ano para 112.581m3/ano, relativamente às mesmas datas,
dão indícios de que está a haver uma estabilização da praia a norte do molhe norte.
Nas praias a sul do Mondego o aumento da erosão que se passou a verificar após o
prolongamento do molhe foi mais acentuado quando as dragagens na embocadura do porto da
Figueira da Foz e a largada desses sedimentos a sul, defronte do campo de esporões, foram
interrompidas, passando a realizar-se com menor periocidade, originando assim maior
assoreamento da entrada na barra. Este facto poderá estar na origem dos recentes naufrágios
que aqui ocorreram, já que a onda passou a rebentar a maior distância da praia emersa - onda
deslizante (André et al., 2014).
Ao analisarmos as condições de mar que ocorreram desde 2004, nomeadamente a altura
significativa da onda e o período, verificámos que em média (linhas de tendência lineares) têm
vindo a aumentar, o que tem contribuído para maior erosão das praias.
Relativamente ao rumo da onda, tem-se verificado uma tendência de rotação para norte, com
maior incidência nos anos de 2013 e 2014, facto que deve ter contribuído para um aumento
significativo da erosão, bem visível nos perfis realizados de outubro de 2013 a agosto de 2014 a
sul do campo de esporões da Cova/Gala (figura 4).
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RESUMO
Estará a Terra mais perigosa? É, com alguma nostalgia, que recordamos esta reflexão que, por
diversas vezes, ouvimos e tivemos oportunidade de partilhar com o Professor Fernando Rebelo. A
resposta era, invariavelmente a mesma: em princípio não, mas…! Admitindo que o “Risco” para as
populações tem vindo a aumentar, tal obriga-nos a encontrar suporte para a explicação deste
facto. A exposição das populações aos diversos fenómenos, naturais e/ou antrópicos, tem vindo a
materializar-se em inúmeras regiões do globo, por desastres que revelam assinaturas de
contextos de crise que, entre outros factores, anunciam alguma ineficiência dos próprios
organismos competentes, nacionais (ANPC1) e internacionais (UNISDR2). Acreditamos que este
assunto, dinâmico por natureza, tal como os fenómenos que pretende analisar, é algo sobre o
qual convém voltar a reflectir de forma séria, convocando saberes vários que erradiquem de uma
vez por todas o monolitismo técnico e científico que vem sendo ostentado. Posto isto, e porque
os estudos sobre riscos naturais, felizmente, proliferam, mas interroga-mo-nos se proliferam de
forma assertiva e verdadeiramente útil (?), o objectivo deste pequeno ensaio metodológico visa
abordar de forma inovadora a problemática relacionada com as técnicas e estratégias de gestão
do comportamento hidrológico de algumas bacias fluviais, e assenta numa proposta de
desenvolvimento e experimentação de um algoritmo desenvolvido em Python para utilização em
ambiente SIG. Tendo por base os pressupostos teóricos dos autómatos celulares – à semelhança
de algumas ferramentas para modelação hidrológica, como o Flow Accumulation e o Flow
Direction disponibilizadas em vários software SIG, este algoritmo que designamos por Basin Flash
Flood Modellng – BASFFMODEL pretende constituir-se como procedimento alternativo,
direccionado especificamente para a modelação da susceptibilidade à acumulação e escoamento
5

1
2

Associação Nacional da Protecção Civil.
The United Nations Office for Disaster Risk Reduction.
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superficial da água após um período de precipitação intensa, na medida em que envolve um
número mais expressivo de variáveis (parâmetros) a ter consideração, quando comparado com
ferramentas análogas.
Palavras-chave: modelação espacial, bacia hidrográfica, escoamento superficial e risco de
inundação, algoritmo BASFFMODEL

ABSTRACT
The exposure of people to various natural and/or anthropic hazards has materialized (in many
parts of the globe) in disasters and catastrophes that reveal signatures of crisis contexts. This
announces some inefficiency of the mechanisms of prevention, prediction and alert, as was
defined by various entities, national (ANPC) and international (ISDR-UNESCO). Therefore, we
believe that is important to reflect about such dynamic phenomena. Having said this, the main
goal of this methodological essay is to present the Python algorithm Basin Flash Flood Modeling –
BASFFMODEL. Based on cellular automata, this application performs a procedure which aims to
calculate the susceptibility to accumulation of runoff water after a period of intense rainfall.
Keywords: Spatial modeling, watershed, water flow and risk of flooding, BASFFMODEL algorithm

1. INTRODUÇÃO
Imagine-se um cenário em que duas pessoas atravessam o oceano, uma delas fá-lo num grande e
robusto navio, a outra tenta a sua sorte num frágil barco de madeira. Ao seguirem a mesma rota,
o perigo de serem apanhados por grandes ondas ou por grandes tempestades é igual para os
dois, mas o risco é muito maior para o segundo indivíduo (Smith, 2004). Este é o entendimento
que variadíssimos autores anglo-saxónicos apoiados (ou não) nas próprias normas internacionais,
designadamente as produzidas pela International Organization of Standardization (ISO),
defendem sobre os conceitos de “perigo” e de “risco”. O primeiro é tomado como o processo ou
evento com potencial para produzir perdas e danos identificados; o segundo é a probabilidade de
ocorrência de um processo perigoso e respectiva estimativa das suas consequências sobre
pessoas, bens ou ambiente, como referem Santos (2002, 2004, 2013) e Julião et al. (2009). Na
perspectiva destes autores, a susceptibilidade diz respeito à incidência espacial de um evento
perigoso, isto é, representa a propensão para uma área ser afectada por um determinado perigo
– é, digamos, a sua componente espacial, e pode ser avaliada através de factores de
predisposição; por sua vez, a vulnerabilidade traduz já o grau de perda de um elemento ou
conjunto de elementos expostos (algo que pode ser atingido ou ferido), em resultado da
ocorrência de um processo (ou acção) com grau variável de severidade.
Neste sentido, e tendo em linha de conta a exposição das populações aos diversos perigos
naturais e/ou antrópicos (materializados em inúmeras regiões do globo por desastres e
catástrofes que trazem consequências nefastas para a sociedade), entendemos que o enfoque
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deve ser colocado a montante, na identificação e monitorização de áreas mais susceptíveis e
vulneráveis e, consequentemente, na definição de estratégias de Early Warning que permitam
antecipar a sua ocorrência – no espaço e no tempo, permitindo a mitigação dos seus impactes nas
sociedades potencialmente ameaçadas (Patriarca et al., 2014).
Este trabalho é uma primeira abordagem sobre a concepção e desenvolvimento de um algoritmo
em Python direccionado especificamente para a modelação espacial da susceptibilidade à
acumulação do escoamento superficial da água após um período de precipitação intensa.
Designado por Basin Flash Flood Modeling (BASFFMODEL), este algoritmo visa optimizar os
processos analíticos para antecipação da ocorrência de cheias rápidas em tempo real, isto é, a
partir da estimativa dos quantitativos de pluviosidade que possam ocorrer numa determinada
área num determinado momento, esta ferramenta produzirá um resultado cartográfico que
identifica as áreas onde é expectável registar-se uma maior acumulação do fluxo, permitindo
assim às entidades competentes a implementação dos procedimentos operacionais para
desencadear uma resposta rápida, tendo em vista a mitigação de consequências potencialmente
gravosas.
Numa breve sínteses da sua descrição funcional, diríamos que o BASFFMODEL assenta num
processo de modelação orientado para superfícies baseado no modo de funcionamento dos
autómatos celulares (AC). Um AC caracteriza-se por ser um sistema dinâmico discreto em que o
espaço é dividido em células espaciais regulares (…) em que o tempo progride em passos de
tempo discretos (Rocha, 2012). Em qualquer autómato, cada célula do sistema tem ”um” de um
“número finito” de estados e está sujeita a regras de transição, isto é, o estado de uma célula
num determinado momento depende do seu próprio estado e dos estados dos seus vizinhos no
passo de tempo precedente (idem, ibidem). Assim, o BASFFMODEL é constituído por cinco
elementos básicos:
i)
Um espaço euclidiano dividido numa matriz regular;
ii)
Uma janela móvel com uma função de vizinhança associada;
iii)
Um conjunto de níveis discretos que estabelecem o estado das células;
iv)
Um conjunto de regras de transição;
v)
Um número de iterações predefinido.
Este algoritmo implementa um modelo de sistema que procura descrever o “ sistema como um
todo” ao representar as interacções entre todos os componentes (Rocha, 2012). Este tipo de
modelo tem a particularidade de incorporar em si uma certa dinâmica temporal, ou seja,
enquanto nos modelos empíricos o tempo é estático, nos modelos de sistema os resultados
podem ser diferentes a cada iteração/momento, se em cada um destes momentos uma das
variáveis apresentar valores diferentes. É o caso da precipitação, que varia com o tempo.
Em síntese, este documento apresenta o primeiro estádio de desenvolvimento do BASFFMODEL
(ainda em contexto teórico – dir-se-ia “ideal” dado que não contempla a interferência de factores
morfométricos, morfodinâmicos e hidrodinâmicos), explicando-se a sua estrutura lógica e
demonstrando o seu modo de funcionamento, em jeito de antecipação daquilo que esperamos
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que este algoritmo venha a conseguir realizar no futuro, ao entrarmos numa segunda fase de
desenvolvimento, na qual as variáveis acima referidas serão já incluídas no modelo.

2. ESTRUTURA CONCEPTUAL E ESTRUTURA LÓGICA DO BASFFMODEL
Começamos por referir que o BASFFMODEL é implementado com recurso, em exclusivo, a
Software Livre e/ou de Código Aberto (SL/CA). Para justificarmos esta escolha, não podemos
deixar de fazer referência ao trabalho de Patriarca (2016), no qual o autor aponta as principais
motivações para a utilização deste tipo de software SIG na Administração Pública Portuguesa
(APP): imposições legislativas que obrigam os organismos da APP a justificar as suas opções
aquando da aquisição de software; necessidade de redução das despesas; existência de
organismos que certificam e garantem a qualidade do SL/CA SIG e, ainda, a existência de casos de
sucesso que também demonstram a sua qualidade. Na expectativa de que vários organismos
públicos possam vir a usar esta ferramenta, as razões apontadas juntamente com a total
liberdade para investigar e desenvolver o modelo preditivo com base neste algoritmo, fruto da
inexistência de restrições à sua utilização, justificam esta opção.
O BASFFMODEL foi implementado em Python, que se caracteriza por ser uma linguagem de
programação interpretada e de fácil aprendizagem, pelo que a análise e modificação do seu
código estará ao alcance de técnicos com conhecimentos de programação pouco profundos.
Sobre a sua estrutura lógica, a Figura 1 esboça o circuito estabelecido desde a leitura dos dados
de entrada até à produção do output final.

Figura 4 - Circuito lógico realizado pelo BASFFMODEL desde a definição dos dados de entrada
até à apresentação do resultado pretendido

A ferramenta foi construída de modo a receber, como tema de entrada, uma grelha regular
vectorial com uma determinada resolução. A cada célula deverá estar associado um valor que a
identifique relativamente às outras, um valor de altitude e de precipitação registada em
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milímetros (ou litros por m2 para posterior conversão para m3) num determinado momento. Estes
parâmetros de entrada foram assim definidos porque, nesta primeira fase, testámos a aplicação
num contexto ambiental teórico, apenas para ensaio (teste do modelo), meio que considerámos
potencialmente impermeável e onde o efeito da evapotranspiração e da infiltração seriam nulos,
na mesma medida em que não existem áreas antropomorfizadas, fazendo da topografia o único
factor a ter em conta no cálculo do fluxo e da acumulação do escoamento. No entanto, em
trabalho futuro, o nosso objectivo é, como referimos, incluir outras variáveis que, ao serem
combinadas e relacionadas, nos permitam quantificar, ao nível da célula, valores de perda de água
por infiltração e/ou por evapotranspiração.
O processamento dos dados de entrada pode ser dividido em três etapas matriciais:
i.
Com recurso à biblioteca geoespacial GDAL/OGR, o programa lê os dados existentes
no tema vectorial de entrada, listando todas os valores de altitude presentes nos
dados, e criando dicionários (objectos do Python que permitem a associação entre
um conjunto de chaves e respectivos valores), que estabelecem a relação entre cada
célula e os respectivos valores de altitude, precipitação e posição.
ii.
A partir daqui, o processamento é feito de forma independente relativamente a
bibliotecas ou módulos externos ao núcleo do Python. Este conjunto de instruções
envolve as seguintes tarefas:
a. Para cada altitude listada (por ordem decrescente), o programa selecciona as
células com esse valor;
b. Para cada uma das células seleccionadas, com base na sua posição e resolução,
identificam-se os seus oito vizinhos segundo a regra de vizinhança 3x3 de Moore
(Rocha, 2012).
c. Posteriormente, sabendo que a água se desloca dos pontos mais altos para os
mais baixos, identifica-se o vizinho que apresenta a altitude mais baixa, que verá
o seu valor de fluxo actualizado - resultado da soma entre o volume de
escoamento registado na célula seleccionada na alínea ‘a’ e a precipitação
associada ao vizinho com valor de altitude mais baixo.
iii.
Depois de analisadas todas as relações de vizinhança entre as várias células que
permitiram o cálculo do fluxo acumulado partindo do princípio de que não ocorreram
perdas, o programa Python, novamente dando uso aos recursos da biblioteca
GDAL/OGR, adiciona um novo campo ao tema vectorial de entrada e escreve os
valores de acumulação de fluxo associados a cada célula.
iv.
Como consequência deste processo, resulta o zonamento cartográfico do fluxo
acumulado que nos permite obter informações sobre as características do
escoamento da água em bacia hidrográficas na sua relação com os valores de
precipitação; em fase mais amadurecida deste ensaio, julgamos ser possível
identificar e estabelecer limiares potencialmente críticos de precipitação e/ou de
acumulação, informação que pode tornar-se de particular importância para agilização
dos procedimentos de Early Warning.
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3. DEMONSTRAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com o intuito de demonstrar os resultados gerados pelo BASFFMODEL na sua actual fase de
desenvolvimento, gerámos uma grelha regular vectorial (com uma resolução de 100 metros)
posicionada relativamente a um sistema cartesiano fictício, e com uma distribuição (também ela
fictícia), pelas diferentes features, de valores de altitude e de precipitação diária como se
apresenta na Figura 2. A distribuição dos valores de altitude foi pensada de modo a construir um
modelo topográfico abstracto próximo da forma de um vale em ‘U’.

Figura 2 - Distribuição dos valores de altitude e de precipitação (diária) por uma área de estudo fictícia, na
qual não existem processos naturais propensos à infiltração nem de evapotranspiração de parte do
escoamento superficial

Uma vez que pretendemos obter um resultado em unidades de volume, procedemos à conversão
dos valores de precipitação em milímetros (litros por metro quadrado) para metros cúbicos,
seguindo um conjunto de premissas verdadeiras: um milímetro de precipitação equivale a um
litro por metro quadrado, por sua vez, um litro é igual a um decímetro cúbico, portanto, para cada
célula, o escoamento originado por um determinado valor de precipitação em milímetros é dado
pela Equação 1.

[1]

147

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
___________________________________________

A partir destes dados de entrada, a execução do BASFFMODEL produz o resultado cartográfico
apresentado na Figura 3. Como seria de esperar, ao ser inspirado nos algoritmos de cálculo da
direcção e acumulação do fluxo, o BASFFMODEL dá forma a outputs que esboçam a configuração
da rede de drenagem de uma qualquer bacia hidrográfica. Assim, pode-se afirmar que a
ferramenta produz os resultados pretendidos e expectáveis, pelo que não há muito a dizer sobre
a distribuição espacial dos valores de fluxo acumulado.
Face ao exposto, as considerações que merecem maior ressalva têm a ver com a aplicação do
BASFFMODEL a contextos ambientais onde há vários factores que condicionam o escoamento
superficial, e com outros aspectos técnicos intrínsecos ao desenvolvimento do algoritmo. No que
diz respeito aos primeiros, por um lado, em termos lógicos, o algoritmo funciona como esperado,
isto é, a sua estrutura lógica é consistente com as premissas gerais sobre a circulação do
escoamento tendo em conta apenas a configuração topográfica do espaço euclidiano. Neste
sentido, estamos agora em condições de avançar para uma segunda fase, que passará
necessariamente pela aplicação desta ferramenta a contextos geográficos e ambientais
específicos, introduzindo-lhe condições que esclareçam o programa quanto às quantidades do
escoamento que se perdem por infiltração e/ou por evapotranspiração.

Figura 3 - Resultado cartográfico produzido pelo BASFFMODEL que representa a acumulação do fluxo num
ambiente com as altitudes de quantitativos de precipitação representados na Figura 2

Como se explicou anteriormente, qualquer autómato celular implica a definição de regras de
transição que definem o estado da célula ao longo de um processo natural (neste caso, a
circulação da água pela superfície); neste trabalho, essas regras dependeram em exclusivo da
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topografia, conscientes que estamos de que se trata de um contexto ”ideal”, teórico, e que, em
trabalhos futuros teremos de considerar as regras já definidas combinadas com outras
relacionadas com as características da célula nos seguintes domínios: insolação, uso e ocupação
do solo (tipo de vegetação e impermeabilidade), lito-estratigrafia e tipo de solo – alguns dos
principais factores que permitem quantificar as perdas por infiltração ou evapotranspiração. A
análise geográfica conjunta destes temas, por nos permitir perceber de que modo estes factores
intervêm nos processos de circulação da água à superfície em contextos específicos, permitirá
desenvolver um conjunto complexo de condições if, elif e else, que serão adicionadas ao código
matriz que já se encontra operacional. Estas condições tornarão o BASFFMODEL aplicável a um
conjunto de tipologias de contextos geomorfológicos, ecológicos e climáticos, que se pretende o
mais amplo e fiel possível ao funcionamento real dos sistemas naturais que pretende representar.
Por fim, os aspectos de índole técnica que importa ter em conta remetem para a falta de
eficiência expressa pela performance do algoritmo. A área que utilizámos para demonstrar o
funcionamento do BASFFMODEL era composta por 7 334 células com uma resolução de 100
metros. A aplicação executou todas as instruções do seu código em quatro minutos, facto que nos
fez colocar algumas reservas quanto à capacidade que o algoritmo tem para ser eficiente se o
volume de dados for significativamente incrementado. Quatro minuto, à primeira vista, pode
parecer até aceitável, todavia, não o é – estamos convictos disso. Se considerarmos que o
aumento do tempo que o programa demora a completar a tarefa é proporcional ao volume dos
dados de entrada, o programa consumiria, para uma área com 80 000 células, cerca de 50
minutos, no entanto, esta razão não é linear, pelo contrário, é uma função logarítmica. Assim, ao
convertermos os 7 334 pixéis de 100 metros em cerca de 80 000 pixéis de 30 metros, esta
primeira versão do BASFFMODEL levaria várias horas a completar o processo. Isto traduz-se num
desencorajamento à sua utilização por potenciais utilizadores que tenham como objectivo
trabalhar o risco de inundação, por exemplo, à escala concelhia, usando uma resolução de 10
metros. Por essa razão, a fase seguinte de desenvolvimento do BASFFMODEL deverá considerar o
desenvolvimento de tarefas que conduzam a um incremento de performance e de desempenho,
de modo a torná-lo mais eficiente em contexto de trabalho com grandes volumes de dados, as
quais poderão contemplar as seguintes hipóteses:
i.
Revisão da estrutura interna do código, de modo a tentar perceber de que forma os
processos implementados podem ser optimizados;
ii.
Como se sabe, linguagens interpretadas, como “Python”, são menos performantes
que as linguagens compiladas, como “C++” ou “Java”, portanto, a solução poderá
passar pela utilização de módulos como o “Cython”, que possibilita a utilização
combinada de “C” e de “Python”, canalizando a eficiência da primeira com a
facilidade de implementação da segunda, ou pela migração completa do código para
“C”, “C++” ou “Java”
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CONCLUSÕES
Este breve ensaio metodológico visava abordar, de forma inovadora, a problemática relacionada
com as técnicas e estratégias de gestão de bacias fluviais. Com base numa proposta de
desenvolvimento, em Python, de um algoritmo (para utilização em ambiente SIG) que tem por
base os pressupostos teóricos dos autómatos celulares – à semelhança de outras ferramentas SIG
de referência utilizadas na modelação hidrológica, este algoritmo que designamos por
BASFFMODEL pretende constituir-se como procedimento alternativo, porque a sua concepção o
direccionou especificamente para a modelação da susceptibilidade à acumulação e escoamento
superficial da água após um período de precipitação intensa. Ainda que os resultados obtidos
fossem expectáveis e aceitáveis, apesar de se tratar de um algoritmo com eficiência melhorável,
sobretudo quando aplicado a problemas que envolvam maior volume de dados, entendemos que
este exercício se revelou deveras útil e entusiasmante, não só porque vem revelar as vantagens
de construirmos os nossos próprios algoritmos passíveis de inclusão em qualquer software SIG
livre ou de código aberto, mas, também, porque reforça a importância do princípio dos
autómatos celulares aplicado ao desenvolvimento de algoritmos dedicados à modelação de
fenómenos relacionados com a gestão da água e dos recursos hídricos.
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RESUMO
Perante um problema recorrente de inundações urbanas a sul da povoação de Á-dos-Loucos, na
Quinta Nossa Senhora de Fátima, no concelho de Vila Franca de Xira, resolveram os Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Vila Franca de Xira apresentar soluções
de drenagem pluvial para um curso de água a canalizar através da rede pluvial separativa
existente.
O presente estudo visou apresentar soluções técnicas alternativas, através da redefinição da rede
drenagem/desvio do traçado do curso de água existente a partir da interseção com a via pública
Azinhaga do Lagar, e o dimensionamento do sistema pluvial separativo existente subjacente à via
pública Azinhaga do Lagar, por forma a assegurar o escoamento de montante, e transporte, e
promover a prevenção e a proteção contra o risco de inundações, e a reabilitação do sistema,
aumentando a resiliência do sistema urbano.
Para a apresentação de cenários com vista à remodelação da drenagem, procedeu-se à simulação
hidrológico-hidráulica com recurso a modelo matemático no sentido de envolver o máximo de
variáveis presentes na bacia hidrográfica em questão, para diferentes períodos de retorno
(multireturn period).
O modelo matemático utilizado é o Storm Water Management Model , um modelo matemático
dinâmico de simulação de precipitação-escoamento da Environmental Protection Agency, da
agência governamental dos Estados Unidos para o Ambiente. Com efeito, é um programa na área
da hidroinformática com o estatuto de Free and Open Source Software de elevada utilização, à
semelhança do HEC-RAS e HEC-HMS.
Palavras-chave: Perigosidade; Inundações em meio urbano; Gestão Patrimonial de Infraestruturas
de águas pluviais; Modelação hidrológico-hidráulica
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ABSTRACT
Facing a recurring problem of urban floods, the Municipality of Vila Franca de Xira decided to
present storm drainage solutions to channeling a watercourse.
This study aimed to present alternative technical solutions by redefining network drainage of the
existing watercourse, and the sizing of the separative stormwater network underlying the existing
public street.
The mathematical model used is the Stormwater Management Model, a dynamic mathematical
model simulation of rainfall-runoff of the Environmental Protection Agency, of the US government
agency for the environment. Indeed, it is a program in the area of Hydroinformatics, widely used,
like HEC-RAS and HEC-HMS.
Keywords: Hazard, Floods in urban areas; Infrastructure Asset Management of storm water;
Hydrologic-hydraulic modeling

1. INTRODUÇÃO
1.1. Contextualização teórica
A problemática da gestão de infraestruturas patrimoniais de águas residuais e pluviais com
recurso a modelação matemática encontra-se amplamente divulgada. De acordo com a ERSAR
(2010) «As consequências do desempenho inadequado dos sistemas de águas residuais e pluviais
podem ser avaliadas segundo diferentes pontos de vista ou dimensões, para além dos aspetos
técnicos e económico-financeiros usados tradicionalmente. Assim, atualmente, podem distinguirse as dimensões técnicas, económico-financeira, saúde e segurança públicas, ambiental e
social…».
Ainda de acordo com ERSAR (2010), no âmbito da gestão patrimonial de infraestruturas de águas
residuais e pluviais, com recurso a modelação matemática para apoio à decisão (simulação
hidrológico-hidráulica) refere-se que de entre as utilizações mais comuns poderão destacar-se o
apoio às seguintes atividades:
Planeamento - no estudo de desenvolvimentos estratégicos em planeamento dos
sistemas de águas residuais e de águas pluviais. Neste caso os modelos não podem ser
calibrados ou validados.
Dimensionamento da rede ou de órgãos especiais - os modelos permitem avaliar e
comparar alternativas de projeto de novos sistemas e de expansão de sistemas
existentes. Neste caso, baseiam-se em cenários e projeções, podendo ser usados alguns
dados de outros sistemas de caraterísticas semelhantes. Estes modelos não podem ser
calibrados ou validados.
Operação e manutenção - no estudo de cenários de operação e manutenção alternativos,
tanto em situação normal de funcionamento, como para ocorrências excecionais. Estes
modelos devem basear-se em informação histórica devidamente tratada estatisticamente
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e devem ser calibrados e verificados utilizando, por exemplo, séries de precipitação, de
caudal, ou resultados de campanhas de medição de curta duração.
Reabilitação - no diagnóstico das deficiências existentes, nomeadamente em termos
hidráulicos e ambientais, no estudo de soluções corretivas e na avaliação de cenários de
faseamento das intervenções. Estes modelos devem basear-se em informação histórica
devidamente tratada estatisticamente e devem ser calibrados e verificados utilizando, por
exemplo, séries de precipitação, de caudal, ou resultados de campanhas de medição de
curta duração.
Por outro lado, é pertinente salientar que a realização de estudos desta natureza num contexto
de alterações climáticas tornam-se ainda mais prementes, sobretudo, por se tratar de uma onda
de cheia rápida, devido aos reduzidos tempos de concentração. As mudanças nas propriedades
do solo causadas por gestão do solo ou mudanças climáticas, também implicam a atualização do
estudo.
A título exemplificativo, de acordo com informação publicada, por exemplo, em DGRF (2006, pp.
34, 35, citando Santos et al. (2001), do projeto SIAM), num contexto de alterações climáticas, as
projeções do Projeto SIAM para um horizonte temporal de cerca de 100 anos (2008-2100)
apontam para a possibilidade de um aumento generalizado de temperatura. No que diz respeito à
precipitação, é de prever uma diminuição da precipitação anual da ordem de 100 mm. Todavia,
embora se preveja um decréscimo substancial de precipitação na ordem dos 30% nos meses de
Primavera e dos 35-60% no Outono, uma alteração do ciclo anual da precipitação poderá implicar
um aumento no Inverno na ordem dos 20-50%. Além disso, a precipitação acumulada em dias de
precipitação intensa (>10 mm/dia) tenderá a aumentar e a acumular-se, principalmente, nos
meses de Inverno.
Refere-se em MARQUES et al. (2013), que «Num sistema de drenagem o caudal varia ao longo do
tempo e, numa situação de chuvadas intensas, essa variação pode ser grande e rápida, podendo
originar fenómenos como inundações e cheias, inversões de sentido do escoamento, efeitos de
jusante, mudança de regime e escoamento sob pressão. Estes fenómenos só são
convenientemente representados através de modelos hidrodinâmicos.».
As equações matemáticas unidimensionais e bidimensionais mais utilizadas para descrever o
comportamento de um escoamento variável em superfície livre são as equações de Saint-Venant.
Estas equações resultam da integração vertical das equações de Navier-Stokes, considerando que
a componente da velocidade e aceleração no eixo vertical são desprezáveis, a pressão é
hidrostática, o fundo é fixo com uma inclinação pequena, numa secção a velocidade horizontal é
constante ao longo da vertical e os efeitos da turbulência e das tensões tangenciais podem ser
considerados de uma forma agregada. Estas equações permitem conhecer a altura de
escoamento e uma velocidade média do escoamento ao longo de uma secção transversal. O facto
de o escoamento em coletores ter uma direção muito bem definida e uma secção constante,
dentro de cada coletor, permite o uso de modelos unidimensionais. Contudo, em condições de
escoamento que não sejam em coletores, poderá ser conveniente utilizar modelos
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bidimensionais. A forma conservativa das equações 1D de Saint-Venant (Mendes, 2001; Simões,
2006) traduz-se em:
Equação 1 – Equação da continuidade
ou conservação da massa
(forma conservativa)

∂A ∂Q
+
=0
∂t ∂x

1 ∂Q
A ∂t
çã

+

1 ∂ Q
A ∂x A
çã

+ g

∂h
=g
∂x
ã

S⏟

−

S⏟
çã

Equação 2 – Equação da conservação da
quantidade de movimento ou equação da
dinâmica (forma conservativa)

em que: A é área molhada; Q o caudal; t o tempo; X a direção do escoamento; h a altura de água;
g a aceleração da gravidade; So o declive do canal; Sf a função do atrito.».
Se não forem consideradas as variações ao longo do tempo, o escoamento dá-se em regime
permanente. No modelo de onda difusiva a equação dinâmica é simplificada, desprezando-se os
termos da aceleração local e convectiva. No modelo de onda cinemática a equação dinâmica é
simplificada, desprezando-se os termos da aceleração e inércia, sendo apenas considerados os
termos relativos ao declive e ao atrito. Este modelo não representa curvas de regolfo nem os
efeitos de restrições a jusante (MARQUES et al., 2013).
De acordo com CHOW et al. (1988), a propósito do movimento da onda, refere que, quando as
forças de inércia e de pressão não são importantes no escoamento, o mesmo é
comandado/condicionado/regulado pela onda cinemática. A onda dinâmica (empregando a
equação da continuidade e considerando todos os termos da equação da quantidade de
movimento, obtém-se o modelo da Onda Dinâmica) regula o escoamento, quando estas forças
são importantes, nomeadamente, no movimento de uma grande onda de inundação num rio
largo. Numa onda cinemática, as forças de gravidade e de atrito são equilibradas, de modo que o
escoamento não acelera apreciavelmente.
1.2. Objetivo do trabalho realizado
Pretendeu-se estudar e apresentar soluções de drenagem no âmbito do dimensionamento de
coletor pluvial existente, sem afetar a economia do custo global do sistema, tendo em
consideração um determinado período de retorno (atendendo à pendente elevada, sugere-se um
período de retorno de 20 anos).
Para o efeito, procedeu-se à análise biofísica da bacia hidrográfica, e ao diagnóstico e avaliação
dos resultados de 3 simulações hidrológico-hidráulicas, para recorrências de 2, 5, 10, 20, 50 e 100
anos, testando o método do modelo de transporte da onda cinemática (KW) e da onda dinâmica
(DW).
A proposta incluiu a verificação de elementos previstos no quadro normativo e legal,
nomeadamente, no artigo 133.º do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de
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Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais - RGSPPDADAR (Decreto-Regulamentar
n.º 23/1995, 23/08, e por conseguinte, no Regulamento de Drenagem de Águas Residuais dos
SMAS de Vila Franca de Xira e na documentação de orientação técnica da Entidade Reguladora
dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
A área territorial objeto do estudo situa-se junto à povoação de Á-dos-Loucos, na União das
freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, concelho de Vila Franca de Xira,
distrito de Lisboa, posicionada na área da folha da Carta Militar de Portugal (série M888) n.º 404.
O estudo abrange uma bacia hidrográfica com 15,8 ha, subdividida em 18 sub-bacias de
drenagem (19 - 1), e visa apresentar soluções de drenagem pluvial para um curso de água a
canalizar através de rede pluvial separativa existente, na via pública Azinhaga do Lagar (Figura 1),
que intesta a Sul com a EN n.º 248-3, junto aos topónimos Qta. Nª. Sra. de Fátima e Qta. da Cruz
de Pau, e a cerca de 300 m para norte do centro da povoação de Á-dos-Loucos. Para a realização
do estudo, procedeu-se à preparação do cadastro (levantamento do traçado em planta: caixas de
visita, com indicação do tipo de material, tipo de rede, diâmetro de coletor e profundidade à cota
de soleira do coletor) da rede pluvial fornecida pela Divisão de Água, Saneamento e
Equipamentos (DASE) dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Vila Franca de Xira
(SMAS – VFX).

Figura 1 - Representação da via objeto do estudo (setor jusante)

O traçado em perfil longitudinal / drenagem longitudinal era assegurado por coletor pluvial em
manilhas de betão com 400 mm, com exceção das últimas manilhas de jusante que apresentam
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1000 mm (subjacentes à EN 248-3), que como órgãos de apoio dispõe de 17 caixas de visita e 25
sargetas e respetivas ligações. A drenagem transversal é assegurada em parte da extensão, por
valeta em betão, junto da faixa esquerda (para jusante).
2.2. Métodos
A preparação dos dados para prosseguir para a modelação, pressupõe o pré-processamento da
morfometria tanto do terreno natural como dos canais artificiais. Utilizou-se como opção
metodológica de trabalho o movimento/regime de escoamento unifásico, unidimensional, não
uniforme e variável, admitindo-se as seguintes hipóteses de cálculo:
a) A simulação compreende um canal fluvial aberto, a jusante da povoação de Á-dosLoucos, e respetivo escoamento do mesmo, em canal circular fechado, subjacente à via pública
Azinhaga do Lagar, com entrega do escoamento no leito da ribeira de Santo António;
b) Efetuam-se simulações hidrológico-hidráulicas considerando caudais calculados para 6
tempos de retorno (de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos), com duração do hietograma igual a Tc, para
redimensionamento da rede pluvial instalada e que atualmente apresenta uma secção de betão
circular de diâmetro comercial de 400 mm.
Na simulação hidráulica do fenómeno assumem-se as seguintes hipóteses simplificativas:
a) São utilizados hietogramas de projeto com duração de bloco de 1 minuto e duração total
igual ao tempo de concentração (8 minutos), com 8 blocos alternados, considerando chuvadas
produzidas a partir das curvas IDF da estação udográfica São Julião do Tojal;
b) A simulação de escoamento e propagação do mesmo efetua-se para uma corrida de 6h,
para efeitos de resolução matemática.
c) O escoamento é não uniforme e variável. Para o transporte do escoamento previamente
gerado, utilizaram-se os métodos de transporte da onda cinemática e da onda dinâmica
(equações completas de Saint-Venant), sendo o primeiro método mais simplificado e portanto
mais conservativo, com caudais superiores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos referem-se ao produto da execução do modelo matemático EPA-SWMM5.
As caraterísticas do fluxo, por exemplo, em termos de caudal de ponta, cota da superfície de
escoamento, velocidade de escoamento, fator cinético, volume, podem ser visualizados sob a
forma alfanumérica e gráfica, para um total de 6 resultados (dois por cenário, por apresentação
da KW e DW).
A seguinte figura demonstra sob a forma gráfica o resultado de simulação por meio de perfil de
HGL.
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ρ

Figura 2 - Perfil longitudinal com carga estática /piezométrica / HGL (φ = z + ) do troço P10 – exutório, um
γ

Tr de 2 anos (KW), no cenário 1
Tabela 1 - Verificação da inundação superficial, no nó/junção/caixa de visita, para o cenário 2 e
metodologias de propagação de onda (KW & DW)

Tr
Tr2
Tr5
Tr10
Tr20
Tr50
Tr100

Tr
Tr2
Tr5
Tr10
Tr20
Tr50
Tr100

Identificação de junções/nós com inundação (KW), no cenário 2
Instante máximo
Inundação Caudal máximo
Volume total inundado
ocorrência
Junção/caixa
6
(h) (min)
(l/s)
(dia)
(h:min)
(10 l)
(m3)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
P0.3
0.08 4.8
106.64
0
1:06
0.011
11
P0.3
0.12 7.2
252.06
0
1:05
0.034
34
P16
0.04 2.4
212.6
0
1:05
0.008
8
P0.3
0.16 9.6
501.73
0
1:05
0.077
77
P16
0.07 4.2
416.26
0
1:05
0.025
25
P0.3
0.2
12
710.35
0
1:05
0.119
119
Identificação de junções/nós com inundação (DW), no cenário 2
Instante máximo
Inundação Caudal máximo
Volume total inundado
ocorrência
Junção/caixa
6
(h) (min)
(l/s)
(dia)
(h:min)
(10 l)
(m3)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
P16
0.01 0.6
186.65
0
1:05
0.001
1
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O cenário 2 aparenta ser o cenário ideal, sendo o cenário 3 o seguinte menos desfavorável. O
cenário 2 pressupõe um troço de coletor de betão, com substituição integral do coletor de 400
mm existente por outro de betão com secção transversal de 600 mm, 369,7 ml de comprimento,
e instalação à mesma profundidade, atendendo ao escoamento gerado e transporte do mesmo,
para diferentes períodos de retorno de tempo húmido/chuva. A seguinte tabela apresenta uma
pequena porção dos resultados para o cenário 2.
Na sequência do estudo os SMAS-VFX adjudicaram a execução do mesmo, estando já
implementada a solução de remodelação proposta (fotos seguintes).

Figura 3 - Fotos ilustrativas da via objeto de obra na sequência do estudo efetuado

CONCLUSÃO
Tendo em atenção por um lado, um risco hidrológico aceitável, e por outro, os custos inerentes à
reabilitação da rede de coletores (e órgãos acessórios), estipulou-se uma recorrência fixada em 20
anos, para uma reabilitação que implica a substituição integral do coletor de 400 mm por outro
coletor com manilhas de betão de 600 mm.
Caso se considere que a duração de vida da rede de drenagem pluvial é de 40 anos e é aceite o
dimensionamento para uma recorrência de 20 anos, a probabilidade de a respetiva capacidade de
vazão da rede de coletores de revelar insuficiente (falha) pelo menos uma vez num período N de
40 anos corresponde a um risco hidrológico de cerca de 87 %.
A escolha do cenário com menor risco potencial corresponde ao cenário 2. O cenário 3 é o
seguinte menos desfavorável, onde de acordo com a KW, existe falha do sistema a partir de um Tr
5 anos, sendo que para um Tr 10 a caixa P3 liberta um volume equivalente a 8 cisternas do
camião limpa-fossas dos SMAS-VFX. Porém, para o mesmo cenário 3, segundo a DW, o sistema
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falha somente para períodos de retorno ≥ 20 anos, onde para a caixa P1, Tr 20 anos, existe a
libertação de 2 m3.
Por último, salienta-se que a utilização de modelação matemática revelou-se fundamental para a
tomada de decisão com vista à remodelação da rede de saneamento, especialmente numa área
de solo urbanizada e com pendente elevada, na medida em que reduziu a incerteza inerente a
estudos de natureza hidrológico-hidráulica.
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RESUMO
Entre os diversos eventos catastróficos incidentes sobre áreas urbanas, as cheias e inundações se
apresentam como uma grande ameaça actual, sobretudo por conta do crescimento desordenado
das cidades sem as devidas medidas de planeamento. O resgate histórico desses eventos,
auxiliam no entendimento de sua ocorrência assim como na tomada de decisão para a sua
mitigação e prevenção. A presente pesquisa busca realizar uma análise e caracterização da
ocorrência de inundações no município de Campos do Jordão – SP (Brasil) utilizando os dados
fornecidos pela Defesa Civil local. Os resultados mostraram que foram quantificados 51 pontos de
ocorrências de inundações sendo a sua maior parte localizadas na sub-bacia do Rio Capivari e que
tiveram como sua localização também o bairro Capivari. Com relação as caraterísticas de uso e
ocupação do solo, foi possível perceber que a maior parte das áreas afectadas são áreas
urbanizadas já consolidadas, com a superfície impermeabilizada e com baixa taxa de mata ciliar
preservada. Os dados obtidos pelo resultado da análise apresentam as principais características
das áreas inundadas, revelando também os padrões, que podem servir de base para a adopção de
políticas de mitigação e alerta, bem como de prevenção a ocorrência desse tipo de desastre.
Palavras-chave: Inundações; Análise de risco; Campos do Jordão; Banco de dados

ABSTRACT
The growth of cities without planning lead to occurrence of disaster events, such as floods. Thus, the
present study provides an analysis of the occurrence of floods in the city of Campos do Jordão - SP (Brazil)
based on data from the Geological Institute. These data refer to the number of residents and buildings
affected by flooding, as well as hydrological and landscape features of affected areas. The results show that
51 points were recorded flood. These points are in a consolidated urban areas, especially in
Capivarineighborhood. The results show how the behavior of occurrence of floods in the area and can serve
as a basis for the adoption of risk management policies.

Keywords: Floods; RiskAnalysis; Campos do Jordão; Databases
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1. INTRODUÇÃO
A ordem de produção vigente durante a primeira década do século XXI tem mostrado que a
sociedade cada vez mais possui uma organização mais urbana do que rural. Dados do relatório da
ONU mostram que no ano de 2014, mais de 54% de toda a população mundial vive em centros
urbanos, e no caso de alguns países, como o Brasil, a taxa de urbanização atinge valores próximos
a 90%, sendo esse crescimento maior do que as taxas médias dos países da América Latina e
Caribe (ESA/UN, 2015).
A grande concentração populacional urbana, em linhas gerais é acompanhada por um
crescimento desordenado e por políticas deficientes de planeamento sobretudo em países em
desenvolvimento como é o caso do Brasil, criando condições e situações de fragilidade, no que
concerne à ocorrência de desastres e à exposição de populações e bens a riscos naturais e
tecnológicos.
Dados do International DisasterDatabase (Guha-Sapir et al.,2015), mostram que somente no ano
de 2014, mais de 140 milhões de pessoas foram de alguma forma afectadas por desastres
naturais em todo o mundo, sendo que destas, mais de 42 milhões foram afectadas por
inundações, ou seja, cerca de 30% de todos as pessoas que sofreram com algum tipo de desastre
em 2014, foram afectadas por inundações e enchentes.
Dessa maneira, torna-se importante para a resolução de problemas associados a ocorrência das
inundações o entendimento e a compreensão de sua ocorrência bem como a sua espacialização e
análise (Amaral e Ribeiro, 2009).
Com base nessa problemática a presente pesquisa busca entender as principais características das
ocorrências de inundações em escala local, tomando como exemplo o município de Campos do
Jordão – SP (Brasil), utilizando para tal análise os dados fornecidos pela Defesa Civil local, de
acordo com os atendimentos de ocorrências de desastres no município.
O município de Campos do Jordão possui uma área de 290,05 km2 sendo sua sede municipal
situada a 1628 metros de altitude (IG, 2014). O município se encontra inserido em duas bacias
hidrográficas principais, as do Rio Sapucaí Mirim e do Sapucaí Guaçu, tendo como as principais
drenagens que atravessam seu território o Rio Capivari, cujos principais tributários são os Rios
Abernéssia, os ribeirões do Imbiri e das Perdizes, os Córregos do Guarani e do Homem Morto,
passando então a denominar-se como rio Sapucaí Guaçu. A localização do município pode ser
observada na Figura 1.
A população do Município de acordo com o Censo de 2010 (IBGE, 2011) era de 48.487 habitantes,
sendo a sua densidade populacional de 167,2 hab/km2. A economia do município se baseia
principalmente no Turismo de Inverno, na indústria de confecção, assim como na produção de
chocolate e obtenção de água mineral (IG, 2014).
O relevo do município está dividido principalmente em áreas de planícies e terraços fluviais nos
fundos de vale, morros baixos da arte central do município para as áreas a nordeste, compondo a
maior parte da área urbanizada, os morros altos na fachada norte e noroeste, compondo
principalmente as áreas de proteção e áreas rurais do município e as áreas de serra e escarpa,
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principalmente na área sul do município compondo os pontos de acesso às rodovias que ligam o
município a outros, assim como a área situada já nas áreas da Serra da Mantiqueira.

Figura 1 - Localização do município de Campos do Jordão – SP.

No que se refere a geologia, a área apresentagnaisses, migmatitos, granitos, xistos, quartzitos,
calcários, calciocilicatos e anfibólitos no planalto onde afloram os terrenos cristalinos, enquanto
na área da bacia do Alto Sapucaí Grande predominam as rochas gnaissicas, enquanto nas áreas de
morro ocorrem a biotita, e gnaisses intercalados com quartzitos, anfibólitos e biotita xistos (IG,
2014), conferindo a área um relevo bastante movimentado.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a análise dos pontos de inundações por meio dos dados obtidos junto ao banco de dados da
Defesa Civil Municipal de Campos do Jordão, foram selecionados alguns tópicos que se referem
principalmente à localização dos pontos de inundações no município, assim comoàs
características da paisagem, da ocupação e do processo e dinâmica do risco identificado.
Ao todo foram observados 51 registos de pontos de ocorrência de inundações. Foram
selecionados os seguinteitens e sub-itens para que fossem geradas as análises descritivas das
ocorrências de desastre:
Localização da Bacia, Sub-bacia e microbacia dos pontos de ocorrência de inundações;
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Características da paisagem no que se refere ao nível de ocupação e tipo de cobertura
vegetal presente nas áreas de inundação registadas;
O processo e dinâmica do desastre identificado levando em conta o tipo de processo e os
seus processos associados, assim como a morfologia do canal atingido pela inundação;
Características da ocupação da área, definida no âmbito da Defesa Civil local no que se
refere ao padrão das construções presentes, assim como ao uso e cobertura do solo
presente nas áreas atingidas.
A localização dos pontos de Inundações tanto em nível das sub-bacias quanto das microbacias,
permitem verificar que locais do município estão mais propensos a inundações, assim como
permitem direcionar políticas de prevenção e mitigação deste tipo de desastre no território de
estudo, constando em um importante item de espacialização dos dados analisados.
As características da paisagem dos locais identificados em áreas de inundações permitem verificar
as associações existentes entre as tipologias urbanas, o nível de urbanização e a ocorrência das
inundações, e por conseguinte, identificar áreas propensas às inundações e a identificação da
morfologia da drenagem, o que possibilita identificar as áreas da drenagem urbana que são mais
recorrentes as inundações.
A quantificação dos riscos nas áreas identificadas, tanto em termos dos tipos de processos quanto
de processos associados, permitem verificar quais os principais desastres que ocorrem nos pontos
levantados pela defesa civil local.
Dessa maneira, a partir dos parâmetros estabelecidos e dos dados fornecidos pela Defesa Civil
sobre a ocorrência de inundações no município de Campos do Jordão – SP (Brasil) é possível ter
uma ideia sobre as principais características urbanas associadas a sua ocorrência, assim como a
sua localização, os processos de riscos associados à sua ocorrência e o número de pessoas e
construções expostas em áreas de risco de inundações, permitindo assim um melhor
entendimento da ocorrência desse tipo de processo no local.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO
A partir dos dados fornecidos pela Defesa Civil foi possível estabelecer uma série de estatísticas
sobre os registos de ocorrência de inundações na área de estudo, dentre os quais é possível
destacar para a sua localização os dados apresentados na Figura 2.
É possível perceber pela análise dos dados referentes a localização das áreas de inundações, que
estas estão em sua maioria localizadas na sub-bacia do rio Capivari com 90% dos registos obtidos,
seguido da Sub-Bacia do Córrego do Homem Mortocom pouco mais de cinco por cento dos
valores obtidos. No que se refere às micro-bacias, grande parte dos registos, 56% do total não
tiveram a identificação exata discriminada, sendo aquelas que registaram mais ocorrências são o
Córrego das Perdizes e Córrego da Piracuama, respectivamente com 12 e 9,8% do total.
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Figura 2 - Gráficos referentes à localização das áreas em risco de inundação de Campos do Jordão.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Em termos de bairros afectados, os dados permititem verificar que o bairro do Capivari foi aquele
que apresentou maior número de registos, com um total de dez ocorrências de Inundações,
seguido pelo bairro Monte Carlo com oito registos e o bairro Jaguaribe com cinco registos.
Esse panorama permite associar a ocupação urbana histórica do município com os bairros e
microbacias mais afectadas. A urbanização local começou com o povoamento dos entornos do
Rio Capivari (IG, 2014) com o desenvolvimento do bairro homônimo, portanto, o bairro com
maior número de registos de inundações é também o mais antigo bairro da cidade com processos
de urbanização mais complexos e uma ocupação mais heterogênea.
No que se refere à morfologia do canal de inundação e às características urbanas e de uso e
ocupação do solo das áreas registadas, os resultados estatísticos podem ser observados na Figura
3.
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Figura 3 - Características da morfologia do canal e uso e ocupação do solo das inundações registadas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os gráficos mostram que existe um relativo equilíbrio na morfologia do canal onde ocorreram as
inundações registadas, sendo do total, 28 registos em canais retilíneos, o que equivale a 54% do
total e 23 registos em canais curvilíneos. Com relação ao estágio de ocupação das ocorrências de
inundações, os valores obtidos mostram que 67% dessas áreas correspondem a uma urbanização
consolidada, seguido das áreas de urbanização em vias de consolidação, com 18% do total de
registos.
No que se refere ao tipo de ocupação do solo, é possível perceber que os registros estão
localizados principalmente em áreas impermeabilizadas, com presença de algum tipo de
vegetação, como arbustos e vegetação rasteira, bastante característico das áreas de urbanização
consolidada. Vale ressaltar que a presença de mata ciliar pode ser considerada como um tipo de
ocupação do solo que atenua as inundações, sendo que apenas 15% dos registos obtidos pela
defesa civil local possuíam esse tipo de cobertura de solo.
Uma síntese a respeito dos processos de risco registados pelos dados obtidos por meio do banco
de dados, bem como de seus processos associados pode ser observado pelo gráfico da figura 4.
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Figura 4 - Desastres registados e associados referentes a inundações em campos do Jordão – SP.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Do total de 51 ocorrências de Inundações registados pelo banco de dados da defesa civil de
campos do Jordão, é possível perceber que em 52% das ocorrências, ocorrem também as
enchentes, ao passo que em 35% dos casos ocorrem também os alagamentos e em 5% dos casos
as enxurradas, ou seja, pelo menos metade de todas as ocorrências de inundações estão
associadas a ocorrência de um outro tipo de desastre relacionado as altas precipitações e cheias
de rios. Os valores obtidos mostram ainda que 31% das inundações estão associadas com a
ocorrência do fenômeno de assoreamento e, em 8% dos registos, além das inundações, ocorrem
também erosão ou solapamento do solo.
Esses valores mostram que a ocorrência das inundações não constitui um risco que ocorre
isoladamente, sendo que a probabilidade de ocorrência de algum outro tipo de desastre
envolvendo a drenagem, como a enchente, o alagamento, a enxurrada1, assim como o
solapamento de áreas em seu entorno são significativas. Essas associações entre os desastres
denotam a necessidade de atividades de mitigação e prevenção integradas que não possuam
como foco apenas um tipo de risco, mas sim, o seu conjunto.
Para uma visualização melhor dos resultados obtidos, as coordenadas dos pontos de risco de
inundações foram georreferenciadas e em seguida foi gerado um mapa de densidade para
verificar as áreas da cidade que possuíam uma maior concentração de pontos. O resultado obtido
pode ser observado no mapa da figura 5.

1

A enchente corresponde a elevação do nível de água de um rio acima da sua vazão normal, não atingindo
necessariamente a área de várzea, o que ocorre necessariamente no caso da inundação. O alagamento corresponde ao
acúmulo de água no perímetro urbano, por entre as ruas, casas, etc.; e a enxurrada corresponde a uma inundação
brusca resultado de uma precipitação intensa (Brasil, 1998)
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Figura 5 - Mapa de densidade da distribuição dos pontos de inundação em Campos do jordão – SP.
Fonte: Elaborado pelo autor.

É possível perceber pelo mapa elaborado que existem quatro principais zonas de concentração de
pontos de inundação no município de Campos do Jordão. No entanto, cabe destacar que a maior
concentração destacada pelo mapa de densidade, está localizado na área conhecida como morro
do Britador, uma área de declive bastante acidentado, onde está localizada uma área bastante
crítica do ponto de vista socioeconômico e de moradores de baixa renda. Como a área não é
considerada um bairro oficial, seus registos ficaram pulverizados entre os registos dos bairros do
entorno e só puderam ser notados a partir do mapeamento realizado.
Além disso como era expectável a partir da visualização dos dados organizados, outras áreas de
concentração de áreas de inundação identificadas foram as áreas do bairro Monte Carlo, Vila
Albertina e Capivari. A espacialização dos dados organizados possibilita uma leitura espacial mais
real da distribuição dos pontos de inundações que muitas vezes podem passar desapercebidas.
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CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos pela análise é possível perceber que para o caso do município de
Campos do Jordão, que o padrão de urbanização a partir das áreas de drenagem, condicionaram e
concentraram as áreas de ocorrência de inundações às partes mais densamente povoadas e com
mais tempo de ocupação do município sobretudo entorno de sua área central, como pode ser
observado pelo alto número de ocorrência de inundações no bairro do Capivari, a espacialização
dos dados evidenciam a divisão social do risco, apresentando uma grande concentração na área
do morro do britador,uma área marcada por população de baixa renda e pouca infra-estrutura
urbana. Atrelado a isso, as modificações do uso e ocupação do solo, como a retirada de mata ciliar
e o aumento de áreas impermeabilizadas são factores que intensificam a ocorrência das
inundações, sendo necessárias medidas e políticas públicas que estabeleçam critérios mais
rígidospara a sua ocupação.
As ocorrências de inundações não se constituem como desastres isolados, sendo muito comum a
ocorrência de desastres associados como as enchentes, alagamentos, enxurradas, solapamento,
erosão e assoreamento dessas áreas. O tratamento dos desastres exige assim uma abordagem
integrada, que leve em consideração não apenas a sua ocorrência, mas também os seus riscos
associados.
Como possíveis desdobramentos dos resultados obtidos pelo presente estudo incluem-se uma
espacialização das ocorrências de inundações por meio de mapas em escala local, que permitam
uma melhor visualização das análises expostas, bem como a extensão da análise realizada para as
inundações para outros tipos de desastres registados pela defesa civil, que integrados podem
fornecer uma visão mais abrangente dos riscos no município, tornando-se assim um importante
meio de conhecimento das ocorrências de desastres e ainda podendo ser utilizado como subsídio
para adoção de políticas de mitigação e prevenção de riscos em escala local.
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RESUMO
A Diretiva 2000/60/CE, o Decreto-Lei n.º 208/2008 e o Decreto-Lei n.º 130/2012, visam a
salvaguarda e proteção das massas de água e aquíferos a problemas de contaminação, tendo por
base a sua preservação, conservação e gestão eficiente.
Os problemas relacionados com a contaminação dos aquíferos deram lugar ao aparecimento de
diversas metodologias de análise multicritério conducentes à avaliação da vulnerabilidade das
águas subterrâneas à contaminação, como os métodos DRASTIC e GOD. Para Portugal, de modo a
aferir as áreas vulneráveis à contaminação dos aquíferos foi definido, através da RCM n.º
81/2012, o Índice de Suscetibilidade (IS).
O estudo que se apresenta foca-se num setor da bacia do Rio Uíma (Sta Mª da Feira) e cobre uma
área de 23,5km². O desenvolvimento de uma carta atualizada da ocupação solo e a criação de
uma Base de Dados Espacial (BDE) com dados relativos à geologia e aos declives foram essenciais
na identificação e localização das áreas vulneráveis a problemas contaminação de aquíferos. Com
a aplicabilidade do IS, constatou-se um predomínio de áreas com vulnerabilidade moderada a
baixa, bem como setores com baixa vulnerabilidade.
Finalmente, com este estudo, pretende-se evidenciar a importância da avaliação e conhecimento
das áreas vulneráveis à contaminação de aquíferos, contribuindo para a valorização, gestão e
proteção adequada dos aquíferos, criando suportes cartográficos e bases de dados que apoiem os
processos de decisão.
Palavras-chave: Aquíferos; Vulnerabilidade; Contaminação; Base de dados espacial; SIG
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ABSTRACT
Directive 2000/60/EC, DL 208/2008 and DL 130/2012, intends to safeguard and protect aquifers,
based on their preservation, conservation and efficient management.
In Portugal, to check the vulnerable areas for aquifers contamination it was defined the
Susceptibility Index by the RCM 81/2012.
This study focus the watershed of Uíma river (Feira) and emphasizes the importance of evaluation
and knowledge about vulnerable contamination areas as a contribution to development,
management and adequate protection of aquifers, by creating cartographic assistance and
database to support the processes of decision, thus contributing for the protection and a better
management of groundwater resources.
Keywords: Aquifers; Vulnerability; Contamination; Spatial Data Base; GIS

1.INTRODUÇÃO
A proteção do recurso água tem-se relevado um desafio na manutenção da sustentabilidade das
reservas de água potável, sobretudo nas últimas décadas. (Guo et al., 2009).
Com a Diretiva 2000/60/CE, o Decreto-Lei nº 208/2008 e o Decreto-Lei nº 130/2012,
implementou-se diversa legislação relativa aos Recursos Hídricos Subterrâneos (RHS), focando-se
na sua proteção, conservação e gestão eficiente, tendo como finalidade a correção dos atuais
problemas de contaminação dos aquíferos.
Os problemas relacionados com a contaminação de aquíferos estão relacionados com a crescente
pressão humana sobre estes e deram lugar ao aparecimento de diversas metodologias de análise
multicritério conducentes à avaliação da vulnerabilidade das águas subterrâneas à contaminação,
como os métodos DRASTIC e GOD (Aller et al., 1987; Foster, 1987). Em Portugal, de modo a aferir
as áreas vulneráveis à contaminação dos aquíferos foi definido, através da RCM nº 81/2012, o
Índice de Suscetibilidade (IS), tendo por base o trabalho de Ribeiro (2005). Este índice incide na
vulnerabilidade intrínseca à contaminação e aplica-se aos sistemas aquíferos porosos ou de dupla
porosidade, característicos do Norte de Portugal (Carvalho, 2006).
O estudo que se apresenta corresponde a uma abordagem multidisciplinar sobre o tema da
vulnerabilidade à contaminação de aquíferos, cujo papel é fundamental para apoiar as tomadas
de decisão por parte das entidades nacionais, regionais e municipais do Norte de Portugal, de
modo a contribuir para um melhoramento do ordenamento do território. Assim, pretendeu-se
criar duas cartas de vulnerabilidade à contaminação de aquíferos, num setor da bacia do Rio
Uíma, Santa Maria da Feira, uma relativa ao ano de 1974 e a outra a 2005, de forma a
compreender as modificações ocorridas nesse espaço temporal.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Área de Estudo
A área de estudo localiza-se no NW de Portugal, na bacia hidrográfica de um afluente da margem
esquerda do Rio Douro, mais concretamente, na bacia hidrográfica do Rio Uíma inserida no
concelho de Santa Maria da Feira e que abrange parte das freguesias de São João de Ver, União
das freguesias das Caldas de São Jorge e Pigeiros, Lourosa, Fiães, União das freguesias de Lobão,
Gião, Louredo e Guisande, Argoncilhe, Sanguedo, Mozelos e União de freguesias de Canedo, Vale
e Vila Maior (Figura 1). Relativamente à hipsometria, esta área abrange locais com cotas
superiores a 300m (e.g. 304m em Souto Redondo) e áreas de fundo de vale com cotas próximas
dos 100m. Deste modo, a área de estudo apresenta uma altitude média de 200m e uma área
aproximada de 23,5km².
2.2. Metodologias
A aplicação do IS na análise da vulnerabilidade dos aquíferos a problemas de contaminação,
constitui uma metodologia importante na cartografia de áreas com maior / menor vulnerabilidade
a problemas de contaminação de aquíferos, constituindo assim um suporte no ordenamento do
território ao nível da definição das áreas que devem constituir a Reserva Ecológica Nacional (REN)
(Ribeiro, 2000; Francés et al., 2001; Stigter et al., 2002; Ribeiro, 2005; Silva, 2015).
Assim, numa primeira fase vetorizou-se, através da fotointerpretação de fotografias aéreas e
ortofotomapas, a ocupação do solo para 1974 e 2005. Posteriormente desenvolveu-se uma BDE,
em ambiente SIG, designada de HidroUímaPFC, onde se agrupou os dados relativos à geologia,
declives e ocupação do solo.
Numa segunda fase, através dos trabalhos de Francés et al. (2001), Stigter et al. (2002) e Ribeiro
(2005), bem como da RCM nº 81/2012, atribuíram-se valores, por cada classe, variando entre 10 a
100 para os critérios “D” (profundidade do nível freático) e “T” (topografia), entre 10 a 90 para o
critério “R” (taxa anual de recarga, entre 20 a 90 para o critério “A” (natureza geológica do
aquífero) e entre 0 a 75 para o critério “Lu” (ocupação do solo). Após a classificação dos cinco
critérios calculou-se o IS através da seguinte soma ponderada:
IS = 0,186 D + 0,212 R + 0,259 A + 0,121 T + 0,222 Lu (Ribeiro, 2000; Francés et al., 2001; Stigter et
al., 2002)
Relativamente aos critérios utilizados, grande parte é obtida através geologia da área de estudo,
nomeadamente da cartografia geológica na escala 1/50.000 (Folhas 13-A e 13-B), como é o caso
do parâmetro A. Os parâmetros R e D foram adaptados a partir das características das formações
geológicas existentes, seguindo de perto o trabalho de âmbito hidrogeológico regional de
Carvalho (2006). No parâmetro R, conforme o tipo de formação geológica, teve-se em conta uma
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taxa de infiltração da precipitação média anual da área de estudo de 7,5 e 15% (1598 mm),
enquanto o parâmetro D foi adaptado a partir dos valores médios para cada tipo de formação
geológica indicada no referido trabalho.

Figura 1 - Enquadramento da área de estudo

O parâmetro T foi obtido a partir de um modelo digital de elevação construído a partir de
informação altimétrica à escala 1:10.000 (equidistância de 10m). O parâmetro LU, respeitante à
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ocupação do solo, resulta da fotointerpretação das fotografias aéreas do ano de 1974 e dos
ortofotomapas do ano de 2005.
Posteriormente, com o resultado final para os anos anteriormente referidos, produziram-se duas
cartas de vulnerabilidade à contaminação de aquíferos e comparou-se a evolução das áreas
vulneráveis à contaminação de aquíferos entre 1974 e 2005, de modo a compreender as
dinâmicas ocorridas na área, contribuindo assim para uma justificação científica na definição de
potenciais áreas de REN, respeitando o critério da vulnerabilidade à contaminação do aquífero.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As figuras 2 e 3 mostram as áreas vulneráveis à contaminação de aquíferos, em 1974 e 2005.
Através da análise da figura 2, verifica-se que 33,2% da área ocupada corresponde à classe de
vulnerabilidade moderada a baixa, 31,9% à vulnerabilidade baixa e 22,5% à vulnerabilidade muito
baixa. Relativamente à vulnerabilidade moderada a alta, elevada e muito elevada, esta representa
12,4% de área total.

Figura 2 - Áreas vulneráveis à contaminação de aquíferos, em 1974
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Figura 3 - Áreas vulneráveis à contaminação de aquíferos, em 2005

Observando a figura 3 constata-se que 39,1% da área ocupada incide na classe de vulnerabilidade
moderada a baixa, 22,1% na vulnerabilidade baixa, 18,7% na vulnerabilidade baixa e 17,4% na
vulnerabilidade moderada a alta. Relativamente à classe de vulnerabilidade elevada, esta
corresponde a 2,1% da área e a classe de vulnerabilidade muito elevada ocupa 0,5% da área total.
Em termos espaciais, relativamente à figura 2 e 3 constata-se que os valores mais elevados de
vulnerabilidade encontram-se ao longo do vale do Rio Uíma. Esta concentração deve-se a três
fatores. O primeiro deve-se ao facto do substrato geológico dessa área ser altamente poroso,
levando a que este seja muito permeável a potenciais contaminantes, procedentes de atividades
naturais ou humanas, o segundo relaciona-se com a profundidade do aquífero, uma vez que o
nível freático nesta área está próximo da superfície, o que leva a que os contaminantes o atinjam
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rapidamente e o último fator recai na ocupação do solo que nesta área é essencialmente de cariz
agrícola.
Para além destes factos, verificou-se uma redução da vulnerabilidade à contaminação de
aquíferos entre 1974 a 2005, ao longo do vale do Rio Uíma, passando de uma vulnerabilidade
elevada para uma vulnerabilidade moderada a alta. Esta mudança é justificada pelo abandono
agrícola e consequente diminuição das áreas agrícolas e aumento das áreas florestais e meios
naturais e semi-naturais.
Relativamente aos valores mais baixos de vulnerabilidade verifica-se que estes se localizam em
vertentes com declives mais acentuados. Segundo Ribeiro (2005), quanto mais elevado é o declive
da vertente menor será a infiltração e maior será a escorrência superficial e potencial erosão do
solo, levando a que a água proveniente da precipitação, tendencialmente, infiltre nas áreas em
que os declives são moderados ou suaves.
Pela análise do quadro 1, correspondente à variação da área vulnerável à contaminação de
aquíferos entre 1974 a 2005, verifica-se que as áreas com vulnerabilidade muito elevada
aumentaram 0,4% entre 1974 e 2005, enquanto as áreas com vulnerabilidade elevada
diminuíram, 3% em relação a 1974.
No que diz respeito às áreas com vulnerabilidade moderada a alta e moderada a baixa, verificouse um aumento de 16,2% entre 1974 e 2005, enquanto as áreas de vulnerabilidade baixa a muito
baixa diminuíram 13,6% em 2005.
Estes resultados podem ser justificados pela evolução da ocupação do solo da área em apreço,
entre 1974 e 2005, onde se constatou um aumento significativo dos territórios artificializados,
face aos outros tipos de ocupação do solo, levando à existência de maior incidência de
vulnerabilidade junto dessas áreas artificializadas.
Quadro 1 - Variação da área vulnerável à contaminação de aquíferos, entre 1974 e 2005
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CONCLUSÕES
O uso de cartas de ocupação do solo para diferentes anos, a criação de uma BDE que englobe a
geologia, os declives, a ocupação do solo e a soma ponderada dos diversos critérios do IS
constituem uma metodologia eficaz na criação de suportes cartográficos eficazes para se aferir
áreas com maior / menor vulnerabilidade de contaminação de aquíferos, apoiando os processos
de decisão, no que concerne aos RHS.
Com este estudo, pretende-se alertar para a importância da avaliação e conhecimento das áreas
vulneráveis a contaminação de aquíferos analisando dois espaços temporais distintos, de modo
salientar e problematizar a variabilidade que o índice IS toma em função da alteração da
ocupação do solo. Paralelamente, pretendeu-se criar uma carta de vulnerabilidade à
contaminação de aquíferos que contribua para a delimitação de áreas condicionantes, ao nível da
REN, contribuindo assim para a valorização, gestão e proteção dos aquíferos.
Futuramente, outro tópico a ser aprofundado e relacionado com esta temática, corresponderá á
inventariação de potenciais focos de contaminação presentes na área, de modo a identificar e
verificar, para além do IS, elementos que potencialmente possam contribuir na contaminação de
aquíferos, avaliando a sua localização com a vulnerabilidade do aquífero em causa.
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RESUMO
Este artigo resume estudos realizados sobre a qualidade ambiental das bacias hidrográficas
urbanas na cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, região Amazônica. A cidade está inserida
na bacia hidrográfica do Rio Madeira, afluente da margem direita do rio Amazonas. Os estudos
correspondem às bacias do Bate Estacas, Bacia dos Tanques, Igarapé Grande/Santa Barbara, bacia
do Igarapé Belmont e Penal que drenam o tecido urbano. Porto Velho surgiu a partir da instalação
da EFMM (Estrada de Ferro Madeira Mamoré) em 1914 em função da extração do látex (borracha
vegetal). Sofreu intensa expansão urbana na década de 60 e 70 (Século XX), em consequência dos
projetos de “Colonização Dirigida e garimpos de ouro no Rio Madeira”. Uma nova fase de
ocupação ocorreu a partir da instalação dos complexos Hidroelétricos no Madeira (Santo Antônio
e Jirau) a partir de 2005. Esta expansão ocorreu de forma irregular nos fundos de vales e margens
dos rios para instalação de habitações precárias em áreas de risco, contribuindo para a
modificação dos ambientes, provocando enchentes urbanas e desmoronamentos das encostas,
levando à deterioração dos mananciais, transformando os rios em esgotos a céu aberto, numa
clara ausência de um planejamento integrado da “gestão de recursos hídricos” entre os gestores
públicos. Os estudos subsidiariam uma reflexão sobre a importância da “Geografia Política das
Águas” e governança dos recursos hídricos em Rondônia.
Palavras-chave: Gestão de Recursos Hídricos, Governança das Bacias Urbanas, Porto VelhoRondônia, Amazônia

ABSTRACT
This article is a summary of studies on the environmental quality of urban watersheds in the city
of Porto Velho, capital of Rondonia, the Amazon region. The city is inserted in the basin of the
Madeira River, right bank tributary of the Amazon River. The studies correspond to the basins of
the Bate Estacas, Bacia dos Tanques, Igarapé Grande / Santa Barbara basin of the Igarapé Belmont
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and Penal that drane the urban fabric. Porto Velho emerged from the installation EFMM (Madeira
Mamoré Railroad) in 1914 due to the latex extraction (rubber plant). It suffered intense urban
expansion in the 60s and 70s (XX century), as a result of directed colonization projects and gold
mining on the Madeira River. A new occupation phase occurred after the installation of
Hydroelectric complex in Madeira (Santo Antônio and Jirau) from 2005. This growth occurred
unevenly in the valley bottoms and riverbanks for the installation of substandard housing in risk
areas, contributing to the modification of the environment, causing urban flooding and landslides
on the slopes, inducing to the deterioration of water sources, turning rivers into open sewers, a
clear lack of integrated planning of "water management" amongst public managers. Studies
subsidize a reflection on the importance of "the Water Policy Geography" and governance of
water resources in Rondonia.
Keywords: Water Resources Management, the Urban Watershed Governance, Porto Velho,
Rondônia, Amazon

1. INTRODUÇÃO
O município de Porto Velho é a capital administrativa do Estado de Rondônia e está localizada à
margem direita do rio Madeira (em terras baixas variando até 120 m acima do nível do mar) entre
a Latitude sul de 8º 46’ 00’’ e Longitude de 63º 55’ 00’’, com temperatura média de 25º C sendo
os meses mais secos entre maio e setembro, caracterizando o período da seca fisiológica regional,
amplitude térmica alta e redução de chuvas. Um fenômeno atmosférico que ocorre durante o
inverno do Hemisfério Sul (BRASIL, 2006).
O Estado de Rondônia, como unidade federativa no contexto da Amazônia Ocidental foi
constituído como Território Federal em 1943 para garantir a soberania das terras brasileiras da
fronteira noroeste; passou à categoria de Estado em 1982. Atualmente possui 52 municípios e
Porto Velho além de concentrar a função administrativa, tornou-se um polo de logística
comercial, transporte e indústrias de médio porte, ligado à Hidrovia Rio Madeira, via de
exportação de derivados do extrativismo vegetal, minérios e soja, produzidos na região ocidental
do Brasil e na própria Rondônia. Até a década de 1970, dependia apenas do extrativismo do látex
e produtos de subsistência. A partir da instalação dos projetos de Colonização Dirigida,
implantado pelo INCRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria (em 1970) passa a ser a nova
fronteira de ocupação, tornando-se válvula de escape para as tensões fundiárias no sul do país.
Esta década ficou conhecida como a “Década da Destruição, conforme denomina Jose
Lutzenberger (1926-2002) (https://www.youtube.com/watch?v=dzmj5u0IRj8).
A busca pela terra fértil provocou um intenso fluxo migratório procedente de diversas regiões do
Brasil para Rondonia, contribuindo para um intenso crescimento dos núcleos urbanos ao longo do
eixo da BR 364 e da cidade de Porto Velho, levando à ocupações irregulares dos fundos de vales e
áreas protegidas; expansão que não fora acompanhado de planejamento do uso do solo, devido a
desatualização do Plano Diretor (PD) que fora elaborado em 1972; apenas em 1988 a prefeitura
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de Porto Velho realizou a primeira atualização do antigo PD e uma segunda atualização em 2000,
quando fora realizado um recobrimento aerofotogramétrico, com finalidade de controle do IPTU
(Imposto Predial Territorial Urbano). Nesta versão do PD a única proposta para as bacias
hidrográficas, tratava-se da retilinização dos igarapés que cortam a cidade, canalização com
tubulações de concretos e criação de parques lineares em suas bordas (nas áreas protegidas)
(esses parques nunca foram instalados).

Figura 1 - Localização do Município/Bacia Igarapé Grande/cedido por Marcio Felisberto Silva/2012

Estas obras de engenharia culminaram em grandes transtornos para os trechos
impermeabilizados. As enchentes/inundações passaram a ser frequentes no centro da cidade e
em cruzamentos de grandes avenidas em vários pontos onde houve modificação da drenagem
natural e aterramento das cabeceiras. Todas as bacias fluviais que têm suas nascentes dentro do
perímetro urbano estão degradadas, pela ocupação desordenada e a inexistência de saneamento
básico, ausência de tratamento de dejetos domésticos e disposição inadequada de resíduos
sólidos. O serviço de abastecimento de água é precário nas regiões da periferia da cidade.
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Conforme o 1º Relatório de Qualidade Ambiental do Município de Porto Velho (2010), após o uso
da água servida, esta retorna para os rios sem tratamento, agravada pelo extravasamento das
fossas negras (no período chuvoso) gerando contaminação hídrica, contaminando as fontes de
abastecimento público.
REFERENCIAL TEÓRICO

A expressão “Geografia Política da Água” segundo RIBEIRO (2004) diz respeito à uma análise das
diversas disputas políticas que ocorrem sobre a disponibilidade da água no mundo. A distribuição
e exploração dos recursos hídricos em determinadas localidades, levam a sociedade e o gestor
público a enfrentar desafios locais (próximos às fontes) devido à ocupação irregular do entorno e
mesmo àqueles conflitos que ultrapassam a fronteira além da fonte da água no município ou nos
Estados, levando à disputas regionais, nacionais ou até mundiais.
A intensidade do conflito, depende da disponibilidade e da oferta do bem, isso deve ser uma
preocupação de todos; de quem passa pela escassez parcial ou plena ou dos que possuem grande
oferta, caso do Brasil e particularmente da Amazônia e outros países da América do sul e da
África, que possuem grande potencial hídrico, mas são inexperientes na gestão direta da água e
não possuem mecanismos e instrumentos fortes para a governança pública do bem. Estas
disputas para controlar as fontes de água, somado à crise ambiental (desmatamento e poluição)
pela qual passa o mundo, dificultam diretamente o acesso das populações pobres ao consumo
dos recursos (as populações tradicionais, os ribeirinhas e indígenas) nos levando a refletir sobre a
necessidade de uma mudança no estilo de vida e modelo de consumo; da necessidade de
desenvolver um gerenciamento mais eficiente e implantação de ações de recuperação das áreas
degradadas. No caso da Amazônia preservar o que ainda está intacto e principalmente buscar
alternativas de gestão compartilhada das bacias hidrográficas envolvendo os entes públicos, a
sociedade civil e os consumidores, pequenos, médios e os de grande porte.
QUEIROZ (2012) faz referências sobre a importância da “dimensão espacial” ou em outras
palavras, que a “posição geográfica” exerce papel fundamental na determinação de gestão
quanto aos múltiplos usos da água, sejam estes usos consuntivos (abastecimento público,
irrigação, dessedentação humana e animal) ou não consuntivos (geração hidrelétrica, navegação,
pesca, turismo), portanto as decisões devem ser tomadas de forma compartilhada com as
comunidades do entorno.
A geografia política permite identificar e compreender as determinantes e condicionantes do
cenário dos “Recursos Hídricos Regional” uma vez que é a localização espacial do lugar e seus
recursos hídricos que definirão eventuais vantagens e/ou desvantagens que eles terão em relação
à demanda e oferta de água frente a outros lugares.
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2. MATERIAIS E METODOS
Conforme BEZERRA (2013) os estudos das bacias em pauta, foram realizados com base nos
conceitos e metodologia apresentadas no Manual do Ministério das Cidades (Brasil, 2004) como
guia para a capacitação de técnicos de prefeituras, militantes de ONGs ambientalistas,
professores da rede pública de ensino e demais interessados na questão, foi um curso
semipresencial. Para o recorte territorial das bacias, foi utilizada a imagem Google Earth
Stereoscópica da mancha urbana da cidade (ano 2010) com resolução de 0,50 cm, sobreposta a
imagem SRTM, para visão em 3D. A base de dados da Hidrografia foi adensada sobre as imagens
citadas e digitalizadas usando o Softerware Global Mapper 11.0. Como suporte cartográfico, foi
utilizada a carta urbana do município (escala 1:10.000) com arruamentos e logradouros de cada
setor, que serviram para localização em campo dos pontos de coletas identificados na Fig.2. Os
pontos foram selecionados conforme a identificação das feições que indicavam a susceptibilidade
natural do terreno, tais como cicatrizes de movimentos de massa, fendas em superfície e nos
barrancos em depósitos de aterros tecnogênicos e áreas com solapamento basal e com
desmoronamento nas bordas do canal. A referência para definir os pontos de amostragens foi a
proximidade com as moradias precárias em bairros com vulnerabilidade social. As observações
foram realizadas nos meses de dezembro a abril, quando a intensidade das chuvas no município é
mais concentrada. As áreas foram classificadas como: baixo, médio, alto e muito alto segundo a
tabela formulada em Brasil (2004).

3. O ESTUDO DE CASO - A BACIA DO IGARAPÉ GRANDE
BEZERRA (2013) realizou um diagnóstico dos processos hidrológicos e geomorfológicos,
identificando os mais atuantes na bacia, devido a ocupação irregular foram intensificados os
eventos de deslizamentos. Verificou que as obras de engenharia realizada indiscriminadamente
pela prefeitura potencializaram ainda mais a situação nas áreas de risco como os cortes verticais
nas encostas para abertura de ruas, colocação de bueiros com dimensionamentos pequenos nos
canais para construção de ruas e ausência das matas ciliares nas margens dos córregos
favorecendo os processos erosivos. Nesta bacia os canais estão assoreados pela deposição de lixo
e as cabeceiras apresentam risco muito alto com moradias precárias instaladas em cima de
aterros tecnogênicos (Fig.2) indicando áreas que sofreram deslizamento de encostas e
alagamentos. Predominância de uma população em vulnerabilidade social; o bairro não possui
oferta de água tratada, serviço de saneamento e coleta de lixo e ações de gerenciamento dos
recursos hídricos entre outras demandas.
SILVA (2014) analisou o índice de cobertura vegetal nas áreas APP (Áreas de Proteção
Permanente) da bacia e calculou que a cobertura suprimida equivale a 66,4% significando que é
necessário efetuar a compensação com áreas verdes, através da instalação de parques e
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corredores ecológicos ao longo dos canais. Não foi identificado dentro do Plano Diretor nenhum
projeto voltado para a recuperação destas áreas verdes degradadas.
ARAUJO (2014) apresenta um perfil das populações que vivem em regiões de alto e muito alto
risco de deslizamentos de encostas na Bacia do Igarapé Grande. São famílias que vivem de
subempregos, em média possuem três filhos e não têm acesso à rede escolar o ano inteiro. Os
pais apresentam baixa escolaridade (não concluíram o ensino fundamental). As moradias são
improvisadas e não recebem oferta de agua e canalização do esgoto sendo que os dejetos e aguas
servidas são despejados diretamente nos rios.

Ocorrência de movimento de massa e alagação

Figura 2 - Localização do Município/Bacia Igarapé Grande/cedido por Marcio Felisberto Silva/2012-Ao
centro da bacia ocorrência de dois eventos movimento de massa e alagação. Ao norte da bacia área
susceptível a movimento de massa com risco muito alto
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os estudos relacionados às cinco bacias apresentadas neste artigo, dão suporte à discussão da
importância da instalação dos comitês de bacias hidrográficas, atendendo a Lei das Aguas (Lei
9433/1997) que define diretrizes para a gestão dos recursos hídricos para todo o Brasil e ao
projeto de elaboração do PERH (Plano Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia) que está sendo
fomentado desde 2011 e terá sua implantação a partir de 2017.
A bacia em destaque (Igarapé Grande) encontra-se poluída e as antigas fontes de captação das
populações tradicionais que habitavam esta sub-região da cidade (até a década de 1970) foram
terraplanadas ou transformadas em esgotos a céu aberto. Trata-se de um trecho da cidade que
não recebe rede de água tratada e consomem água de poços amazônicos (cacimbas nome local)
que durante o período chuvoso (outubro a abril) são contaminados pelas fossas negras e
apresentam alto índice de coliforme fecais.
CONCLUSÃO
As bacias urbanas em pauta encontram-se poluídas, descaracterizadas e foram transformadas em
esgotos a céu aberto. A do Igarapé Grande apresentou diversos trechos de áreas de risco, de
alagação e movimento de massa, necessitando que o agente público, defina ações urgentes para
a transferências dos moradores das areas de riscos para pontos mais seguros da bacia e
desenvolva ações de recuperação das areas degradadas, com instalação de rede de água tratada
e saneamento básico. Sugere-se que seja desenvolvido em parceria com a Defesa Civil uma
agenda/calendário com informações sobre os eventos extremos que poderão ocorrer na
localidade e definição de ações preventivas, principalmente no caso das enchentes.
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ÁGUA PARADA: RISCO SOCIO-AMBIENTAL NO CONTEXTO DAS BARRAGENS HIDRÁULICAS
NA AMAZÔNIA. O CASO DE TUCURUÍ NO BAIXO RIO TOCANTINS
STANDING WATER: SOCIAL ENVIRONMENTAL RISK IN THE CONTEXT OF HYDRAULIC DAMS IN THE
AMAZON. THE TUCURUÍ CASE IN THE LOWER RIVER TOCANTINS.

Adriana Simone do N. Barata
Doutoranda em Geografia Humana pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra /
Bolsista Capes – Brasil, adriana.nbarata@gmail.com

RESUMO
O artigo pretende discutir a problemática do uso de águas fluviais no contexto das mais-valias
económicas e os riscos sócio - ambientais inerentes à construção de grandes barragens
hidráulicas em ambiente Amazônico, a citar o exemplo da barragem hidráulica construída no
baixo rio Tocantins – SE/Paraense – Brasil. A investigação baseou-se na análise bibliográfica e em
trabalho de campo. A construção da barragem em Tucuruí traumatizou as áreas contíguas e à
jusante, problematizando o ciclo das águas e a reprodução da ictiofauna nessa escala, facto que
submeteu ribeirinhos e pescadores a deslocamentos ambientais para áreas insalubres e de difícil
acesso localizadas a montante da represa. Os problemas de ordem ambiental, política e social
decorrentes da implantação da Usina são o fundamento dos actuais conflitos existentes na microregião de Tucuruí.
Palavras-Chave: Barragens hidráulicas; Amazônia; Usina de Tucuruí; Riscos; conflitos socioambientais

ABSTRACT
The aim of this paper concerns the river water use in the context of economic added values and
the socio-environmental risks inherent to the building of great hydraulic dams in amazonic
environment. A hydraulic dam of the lower river Tocantins – SE/Paraense – Brasil is the casestudy. The research was based on bibliographic analysis and field work. The Tucuruí dam troubled
downstream areas questioning the water cycle and the ictiofauna reproduction, what has obliged
riparian people and fishermen to environmental dislocations for unhealthy areas with difficult
access located upstream of the dam. The environmental, political and social issues resulting from
the implementation of the Plant are the cause of the current conflicts in the micro region of
Tucuruí.
Keywords: Hydraulic Dams; Amazon; Plant of Tucuruí; Risks; socio-environmental conflicts
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1. INTRODUÇÃO
No século XXI a matriz energética brasileira vem se consolidando pela exploração dos recursos
hídricos, a partir da construção de hidroelétricas com aproveitamento da rede de drenagem das
bacias hidrográficas localizadas no complexo Amazónico.
O discurso político assevera que os custos econômicos para captação hídrica nas hidroelétricas
são compensados pelos Royalties (Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos CFURH) e pelo facto de o Brasil já dispor de tecnologia própria para a exploração de energia
hidráulica. Contudo, os custos em danos ecológicos e sociais têm demonstrado, através de
estudos e críticas acadêmicas, a inviabilidade de projecto de grandes barragens (de aculumulação
hídrica) para o contexto Amazônico em função das características geomorfológicas, onde
apresenta relevos pouco acidentados.
A concepção de bem econômico inerente ao aproveitamento dos recursos hídricos foi cogitada
em Dublin, em sua Conferência Internacional sobre a Água e o Ambiente em 1992 promovida pela
ONU, onde a água foi também integrada ao conceito de Desenvolvimento Sustentável. Anos mais
tarde em 1998, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em reunião em
Nova York, reconheceu a relevância dos aspectos ecológicos, sociais e econômicos da água, onde
se previu o pagamento de custos reais da parte de quem a utiliza, como medida capitalista
regulatória e estruturante acerca da gestão dos recursos hídricos. Neste contexto, em se
tratando de um recurso natural estratégico para produção de energia, a hidroeletricidade
explorada nas águas fluviais amazônicas estará aqui relacionada aos Riscos, enquanto concepção
teórico-analítica e metodológica.
A barragem em Tucuruí vulnerabilizou as comunidades locais constituídas por populações
tradicionais (aldeias indígenas); expropriou famílias de pequenos agricultores, comunidades de
pescadores ribeirinhos e a população migrante não absorvida pelas obras. Neste contexto, o
conhecimento da geomorfologia fluvial terá papel fundamental no âmbito da discussão acerca
dos riscos ambientais. Nos países em desenvolvimento, que possuem clima equatorial (com níveis
pluviométricos altos) como o Norte do Brasil que possui mínimos pluviométricos de 1800mm
(Ab´Saber, 2004), as grandes barragens, elevam os riscos de cheias à montante das represas;
submergem imensas áreas de florestas nativas, modificam o ciclo das águas dos sistemas fluviais e
afetam o ambiente natural de populações já empobrecidas, como o que vem ocorrendo em
contexto Amazônico, a exemplo do que ocorreu no baixo rio Tocantins. Um empreendimento que
traumatizou toda a área à jusante e à montante da represa com os impactos ambientais
decorridos.
A Amazônia é uma região singular, segundo AbʹSaber (2004, pg. 31, 37), onde se compreende
quatro faixas de relevos situadas em altitudes inferiores a 300 m e dotadas de diferentes formas
de distribuição espaciais e de aspectos morfológicos distintos, ou seja, em terras baixas
equatoriais (florestadas) em virtude da localização no setor sul americano dos climas tropicais do
cinturão de baixas latitudes do globo, o que a diferencia dos outros domínios mofoclimáticos
intertropicais brasileiros. A diversificada rede de canais de drenagem que a compõem são
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caracterizados, segundo Cunha (1995, p. 220, 221), por perfis longitudinais e transversais do tipo
meândricos (tortuosos, irregulares) e canais múltiplos (anastomosados, ramificados e regulares)
com águas de diversa coloração e composição hidroquímica e hidrobiológica (Junk, 1983). Diante
disto, considera-se que na região todos os ecossistemas estão correlacionados ao ciclo das águas,
que influencia (in)diretamente no clima numa perspectiva endógena e exógena.
O presente artigo, pretende contribuir para o debate acerca do papel do uso das águas fluviais no
contexto das mais valias econômicas, onde no atual processo de desenvolvimento, o grande
capital vem se deslocando para a Amazônia brasileira, com intuito de explorar os recursos hídricos
a partir da construção de hidroelétricas em grandes barragens. Isto ocorreu no baixo rio Tocantins
em áreas antes cobertas por florestas nativas de rica biodiversidade, onde os planos estratégicos
não foram acompanhados de uma racionalização ecológica e previsibilização adequada de
impactos ambientais e ecológicos em larga escala, numa micro-região dotada de complexa
sociodiversidade.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho aqui apresentado está elaborado a partir da análise bibliográfica de autores que
realizaram estudos empíricos no local, como: Fearnsid (2002); Juras (2004); Rocha (2008); F. Filho
(2010), e de resultados de pesquisa de campo realizada pela autora na micro-região de Tucuruí
em 2010/2011. As considerações analíticas estão com base na concepção dos Riscos desenvolvida
por autores, como: F. Rebelo (2005; 2008; 2010;); CUNHA, Lúcio & RAMOS, Ana Bela (2013).
2.1. Área de estudo
A área de estudo localiza-se na micro-região de Tucuruí, Sudeste paraense. A união dos eixos
fluviais - rio Tocantins e rio Araguaia - no extremo setentrional da bacia Tocantins-Araguaia
formam o baixo Tocantins. A área total da bacia Tocantins-Araguaia localiza-se quase
integralmente entre os paralelos 2° e 18° S e os meridianos de longitude oeste 46° e 56°. O rio
Tocantins, apesar de cobrir grande parte dos ecossistemas Amazônicos, nasce no Planalto Central
do Brasil, numa altitude a 1.100 m na serra do Paranã, 60 km a norte de Brasília, com o nome de
rio Maraño, e toma o nome Tocantins na confluência com o rio Paranã numa cota aproximada de
230 m; percorre aproximadamente 2.400 km e alcança a foz na Baía de Marapatá no rio Pará
confluência ao estuário do rio Amazonas (Barata, 2011).
A geomorfologia da área do baixo rio Tocantins (imediações da Hidrelétrica) enquadra-se numa
depressão periférica unidade de relevo que abrange as áreas do pediplano pleistoceno de
dissecação fluvial (aplainamentos) em vales encaixados, onde são perceptíveis as colinas de topo
aplainados e inselbergs (morros isolados) que elevam suas cotas mais a sul em áreas configuradas
por depressões e colinas cobertas pela floresta ombrófila densa, tomando forma de florestas
mistas de transição em direção as áreas planálticas. O conjunto de terras baixas a colinosas
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florestadas de rica biodiversidade, que atingem a cota de 200 m em Tucuruí, foram modeladas
em rochas pré-cambrianas (Barata, 2011).
2.2. Aspectos geohistóricos do baixo Tocantins
O processo de colonização dessa micro-região se deu a partir das expedições de reconhecimento
realizadas pelos jesuítas e bandeirantes, que por volta dos séculos XVII e XVIII utilizaram o canal
em busca do ouro, pedras preciosas e de escravos fugidos, que ao longo do trajeto foram
estabelecendo fortificações, demarcações e pacificando indígenas. Alcobaça foi o primeiro nome
dado à localidade junto à cachoeira de Itaboca (Barata, 2011). Nos séculos XVIII e XIX o rio já se
configurava como a principal via de ligação entre o Norte e o Centro-Oeste brasileiro.
O Município de Tucuruí, desde o século XVIII serviu de ponto de paragem para viajantes e a
população ocupante das localidades. Na segunda metade do século XIX e início do XX, configurouse como apoio logístico para o escoamento das atividades extrativistas da Borracha - retirada das
seringueiras -, e da Castanha-do-Pará, entre as cidades que concentravam a maior produção
dessas atividades extrativistas (Marabá, Itupiranga) e o destino final em Belém.
Na atualidade, a região do baixo Tocantins possui uma ocupação já consolidada, e corresponde a
vários municípios de contigüidade espacial, embora o contexto geohistórico do Sudeste paraense
tenha vindo a se (des)reconfigurar com os enclaves econômicos e industriais (minerais, de
exploração dos recursos hídricos, agropecuários e madeireiros). Isto contribuiu para o complexo
estado de conflitos socioambientais em curso na micro-região de Tucuruí, onde as populações
locais se organizam e se mobilizam políticamente através dos sindicatos de trabalhadores rurais,
colônias de pescadores, entidades ambientalistas e instituições de base religiosa e popular, que
ao longo dos anos lutam por justiça socioambiental e melhorias nas condições de vida das
populações locais (Barata, 2011).

3.

DISCUSSÃO A PARTIR DA ANÁLISE DE RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DA PESQUISA
BIBLIOGRÁFICA E DE CAMPO

Em estudos empíricos, Philip Fearnsid (2002) e Anastácio Juras (2004) detectaram que, com a
formação do reservatório em Tucuruí em 1984, as áreas da cidade de Jacundá e de aldeias
indígenas foram submersas; houve também a inundação das áreas num raio de mais de 300 km
numa cota abaixo dos 72m acima do nível do mar à montante da barragem, ou seja, da rede de
drenagem a oeste da barragem que se constituía pelo rio Caripé e afluentes – os Igarapés Vinte e
Quatro, Água Fria, Cajazeiras e Cocal –, comprometendo todo o ambiente dessa localidade
configurado em vales úmidos, morros e colinas aplainadas (antes) cobertos pela floresta
Ombrófila densa (Barata, 2011). As pontas de morros e colinas que ficaram emersas
transformaram a paisagem em uma imensa área com feições de ilhas. Essas ilhas passaram a ser
ocupadas de forma abrupta e desordenada pela população de expropriados: pescadores
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artezanais, ribeirinhos, pequenos agricultores, caboclos e migrantes empobrecidos (Barata,
2011), concebidos como deslocados ambientais (Dixon, 1999 apud Fernandes, 2012).
Na micro-região de Tucuruí, segundo Juras (2004) a mudança na vazão das águas do rio Tocantins
implicou na diminuição do estoque pesqueiro à jusante da represa, o efeito dessa escassez atingiu
diversos municípios nessa escala territorial como: Cametá, Baião, Mocajuba e parte de Tucuruí.
Por outro lado, na albufeira houve um aumento e proliferação sem controle de espécies da
ictiofauna adaptadas ao ambiente lêntico, como: Tucunarés, Pescada-branca, Curimatãs, entre
outras; facto que forçou os pescadores da jusante a deslocamentos para montante do lago, que a
procura de melhores condições de sobrevivência passaram a ocupar áreas insalubres para
edificação de moradias, submetendo-se a condições precárias de sobrevivência em áreas isoladas
e de difícil acesso (Barata, 2011).
Quadro 1 - Royalties do decreto itaipu – binacional e população correspondente
Municípios da região do
lago Tucuruí (PA)

Royalties
R$/Ano 2015

Royalties
R$ /Ano 2014

Tucuruí
Novo Repartimento
Breu Branco
Nova Ipixuna
Itupiranga
Jacundá
Goianésia do Pará

11.917.565,48
27.632.294,81
4.569.211,70
2.394.747,76
2.969.709,61
6.565.953,16
10.471.245,94

14.045.193,73
32.565.454,33
5.384.947,43
2.822.279,12
3.499.888,21
7.738.164,71
12.340.664,57

Royalties
R$ /Ano 2013
13.149.596,76
30.488.906,04
5.041.574,26
2.642.315,45
3.276.716,54
7.244.737,76
11.553.757,51

Pop. até
ano 2000.
70.740 hab
41.819hab.
32.907hab.
11.865hab.
50.213hab.
40.830hab.
22.642hab.

Elaboração da autora. Fonte: Recursos : ANEEL (2015), dados demográficos: IBGE, Censo - 2000
apud Palheta da Silva (2013)

Foi no início do século XXI, que o governo Estadual em parceria com o MMA - Ministério do Meio
Ambiente brasileiro inaugurou um Mosaico de Áreas Protegidas no entorno do lago. O contexto
das chamadas ilhas representa na atualidade a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)
Alcobaça, criada pela lei Estadual nº 6451/02, facto que nos remete aos processos de des-reterritorialização concebidos por Haesbaert (2011), onde o território tem sido percebido como um
instrumento de negociação pelas populações locais, para reivindicar direitos de cidadania junto ao
poder público e a ELETRONORTE (Barata, 2011). Essas populações já reconhecem que o projeto
da UHT foi viabilizado para produzir energia elétrica para atender a demanda de funcionamento
das indústrias extrativistas de exploração mineral no Pará, como as da micro-região de Marabá e
em Barcarena, interesses estes voltados ao grande capital nacional e internacional que desde o
início da década de 1980, está a demandar a exploração e consumo de matéria prima mineral,
como: o ferro, manganês, bauxita, cobre, entre outros. Segundo Palheta da Silva (2013), as jazidas
naturais de minérios de alto valor econômico estão a ser esgotadas como uma espécie de crime
de lesa pátria, uma vez que, minérios como o ferro de alto teor são exportados de forma in
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natura, e explorados intensamente na região, em contraste com os elevados índices de pobreza
das populações locais.
Segundo a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), a legislação brasileira atual, lei 7.990/80
decreto nº 3739/01 do acordo bilateral itaipu, garante 45% dos recursos financeiros
compensatórios pela utilização dos recursos hídricos – CFURH, tanto aos Estados quanto aos
municípios, para que estes venham a ser aplicados localmente em forma de bens, serviços e
melhorias na qualidade de vida das populações locais. Contudo, a gestão dos recursos está
atualmente a critério dos gestores locais temporários.
O panorama da situação da CFURH e população correspondente no contexto da região do lago.
3.1. A concepção dos Riscos no âmbito das barragens hidráulicas em contexto Amazônico
Segundo F.Rebelo (2008; 2010) a tipologia dos Riscos pode ser expressa como: risco = f (perigo
(processos potencialmente perigosos), vulnerabilidade (bens, pessoas expostas a danos)). Neste
sentido, entendido como um processo desencadeado pela acção antrópica, acções que podem se
tornar potencializadoras de danos caso as probabilidades de um ppp forem negligenciadas ou mal
calculadas, tanto às proximidades do desencadeamento deste processo (perigo iminente) quanto
na gestão da crise (depois de desencadeado o processo), onde as sociedades podem resistir de
acordo com suas capacidades de resiliências de ordem sócio-econômica,inclusive, técnica e
tecnológica. Neste contexto F. Rebelo (2008) coloca um repensar sobre os riscos e dos processos
preventivos acerca dos perigos de exposíção (vulnerabilidades) que por vezes materializam-se em
desastres gerando a perda de vidas humanas, assim como, sobre os processos de gestão destes,
que devem estar acompanhados de uma percepção crítica e sensibilizadora no sentido da
diminuição de danos (CUNHA, Lúcio & RAMOS, Ana Bela, 2013) .
Assim, entende-se que na natureza há um equilíbrio nos processos de fluxo das águas fluviais, ou
seja,
entre a descarga líquida, o transporte de sedimentos, a erosão e a deposição, o que contribui para
a proporcionalidade do tamanho da calha do rio, da nascente à foz (Cunha, 1995), um estado de
relativo equilíbrio natural que se altera pela ação antrópica, quando esta produz o barramento de
um rio para a construção de reservatórios. A formação destes rompe com os processos naturais
de vazão das águas a montante, no fundo do vale principal e seus afluentes e na desembocadura,
estendendo-se da faixa de inundação para a montante ao longo do perfil longitudinal, o que pode
gerar um acúmulo de sedimentos no reservatório alterando o tempo útil e a biota do rio, bem
como a mudança de vazão das águas (Cunha, 1995), gerando diversos riscos.
O exemplo da construção da barragem de Tucuruí mostra que um dos momentos críticos dos
riscos se deu no início dos anos 1980, em março, quando a cidade de Marabá ficou parcialmente
submersa devido a alta pluviométrica severa que incidiu sob aquela micro-região, sobrecarregando o rio Tocantins já comprometido em sua vazão natural no trecho da construção, ainda
inconclusa da barragem, localizada a 200 km de Marabá, onde neste evento milhares de pessoas
ficaram desalojadas. Este acontecimento trágico esteve, portanto, configurado como a
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materialização do perigo em forma de desastre ignorado na probabilização dos primeiros riscos
inerentes à modificação do canal no trecho em Tucuruí, que terminou por vulnerabilizar as
populações locais, sobretudo em Marabá.
Segundo Cunha (1995), o processo de mudança do estado de vazão do rio, antes lótico para o
estado lêntico (água parada), pode causar o acúmulo de sedimentos no fundo da represa e
formação de camada anóxica por conta da perda de oxigênio. No caso de Tucuruí a água anóxica
produziu o metano, que criou as condições para a metilização do mercúrio (metilmercúrio)
comprometendo a qualidade da pesca no reservatório, e por fim, gerando risco ao consumo dos
peixes, onde houve também a proliferação sem controle de determinadas espécies da ictiofauna
em detrimento de outras; a água parada do lago também contribuiu para a proliferação em larga
escala de vetores (mosquitos) de doenças como a Malária, Filarioses, Doença de Chagas (Fearnsid,
2002). Mais recente, e por conta do contexto sócio-econômico precário, onde a população está
exposta, foi detectado que há um processo epidêmico em curso de doenças (Hanseníase)
decorrentes das condições de pobreza que ocorrem nas áreas insalubres - nas ilhas – RDS,
demonstrado nos estudos de F. Filho (2010).
Efeitos à jusante da barragem em Tucuruí ocorrem quando a camada anóxica e ácida, rica em
ferro e amônia acumulada no fundo da represa é despejada à jusante, um processo que contribui
para a morte de ovos, larvas e alevinos, sobretudo com o abaixamento das águas nas cabeceiras
dos tributários e nas lagoas marginais no baixo Tocantins, facto que veio a comprometer a
reprodução das espécies nessa escala (Juras, 2004).
Junk (1990) pondera que toda represa causa impacto à estrutura de um sistema fluvial, e
modifica, por vezes drasticamente, os sistemas hidrológicos em determinda escala fluvial, e
consequentemente afeta as características hidroquímicas e hidrobiológicas das águas do rio,
tanto à montante da represa quanto à jusante. Segundo o autor, uma barragem é um obstáculo
artificial que bloqueia o caminho das águas, modificando a estrutura do canal, que passa de um
rio para um lago artificial, logo, as condições ecológicas são modificadas.
As investigações de Rocha (2008); Barata (2011) na região do lago de Tucuruí, detectaram que ao
longo dos anos as populações atingidas passaram a se organizar politicamente em sindicatos
rurais, associações comunitárias, colônias de pescadores, entidades religiosas e ambientalistas. E,
ao fazer pressão junto aos grupos de poder da oligarquia agrária, ou ao poder público, muitas
vezes, a entrar em choque com os aparelhos repressivos do Estado para acessar à aplicação dos
recursos em royalties, no sentido de garantir direitos sociais de cidadania, ou mesmo na luta por
reforma agrária, seja de forma pacífica ou de forma a tensos protestos e confrontos, terminam
por desenvolver processos ainda mais complexos de exposição a riscos e a vulnerabilidade, a
exemplo de casos de indivíduos ou grupo de pessoas ligadas a movimentos populares que se
submetem a toda ordem de de violência e abusos de poder praticada por agentes policiais, ou
mesmo, no caso de ambientalistas que perdem a vida em crimes de “encomenda” por conta de
conflitos agrários e da luta pela conservação da floresta, como o que ocorreu em Nova Ipixuna em
maio de 2011.
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CONCLUSÃO
O projeto da UHT- Usina Hidrelétrica de Tucuruí representa significativas mudanças para a região
do baixo rio Tocantins, na medida em que a construção da barragem reconfigurou toda a
estrutura física do canal e vazão das águas fluviais a partir daquele trecho da antiga Itaboca, tanto
à montante quanto à jusante, considerando os aspectos ecológicos, ambientais e sociais. À
jusante implicou na diminuição da reprodução da ictiofauna, erosão, e mudanças no tamanho da
calha do rio; extensão das margens (leito); mudanças no ciclo hidrológico, atingindo vários
municípios nessa escala como: Cametá, Baião, Mocajuba e parte de Tucuruí. À montante,
representou a perda da floresta Ombrófila de importância ecológica, econômica, científica e
cultural, assim como, a perda de territórios de populações tradicionais indígenas, pescadores e
ribeirinhos. Um processo que vulnerabilizou essas populações, sobretudo por conta do aumento
da densidade demográfica na micro-região. Problemas que projetados para o futuro traduziramse em desassistências e conflitos no âmbito da gestão dos territórios, e que podem ser
entendidos como risco socioambiental em curso nas localidades, onde contraditóriamente na
atualidade vivem sob o Estatuto de proteção.
O projeto da usina não foi contemplado pela legislação vigente e abriu o precedente para a
construção de grandes barragens na Amazônia, apesar dos prognósticos em termos de danos
ecológicos e socioambientais, pois, os processos de expropriação leva os contigentes
empobrecidos a reivenções cotidianas às próprias custas, revelando-se em uma ditadura de
conflitos, violências, revoltas, lutas e perdas.
Por outro lado, é verdade que, em se tratando da construção de hidroelétricas, o que mais
interessa aos políticos capitalistas são as vantagens em torno das mais-valias inererentes aos
grandes projectos hidráulicos, pois, quanto maior a extensão das represas e áreas inundadas,
maiores são os valores em Royalties destinados aos municípios atingidos, facto que tornou-se um
atrativo aos grupos de poder locais. Por outro lado, os recuros são utilizados de forma
verticalizada e antidemocrática, uma vez que aqui, os recursos hídricos transformados em
recursos econômicos compensatórios são entendidos apenas como mais uma das commodyties fonte de mais-valias, num contexto de desenvolvimento onde a grande parcela da população vive
a espera de mudanças qualitativas para o exercício de suas cidadanias e das gerações futuras.
No caso da UHT os municípios de Tucuruí e Novo Repartimento são os que mais se beneficiam
com recebimentos da CFURH no contexto do lago. No início do século XXI, o governo Estadual em
diálogo com o Ministério do Meio Ambiente e comunidades locais estratégicamente inaugurou
um Mosaico de Áreas protegidas no entorno do lago. Essa proposta de Ordenamento do
Território da parte do governo, também tem se configurado como instrumento de
afirmação/reinvenção de cidadania das comunidades, onde em reuniões com os técnicos da
gestão governamental, procuram comunicar suas demandas. Contudo, os estudos empíricos
analizados, revelam que esse é um processo complexo, que vem ocorrendo de forma
problemática em função dos conflitos, inseguranças e desassistências na micro-região de Tucuruí.
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ABSTRACT
Cities which have gone through the long period of integration in the ex-Soviet Union naturally
incorporated a set of principles that are now under pressure. It’s in this context that we review
the central question of the relationship between river and city.
At present, territorial planning, as a single system of state spatial planning, is highly unstructured
and has very little practical influence, with several urban planning decisions being made with little
regard for formal urban planning agencies. One of the key issues in the capital city, Tbilisi, is the
lack of green/recreational zones, which is also expressed in the loss of public space along the
urban riverfront.
Undermanaged growth of post-soviet city, expiration of the term of the last general plan, and
disregard for historical traditions of city planning resulted in an abnormal and complex problem of
interplay between Tbilisi and River Kura. The river has been, in the last few decades, striped of its
architectural-planning significance.
Interrelation between Tbilisi city and the River Kura constitutes a complex and challenging urban
problem but their transformation is related also with political aims. Kura, as an essential active
element of the landscape, is being used to influence the city’s planning character and as political
instrument.
This presentation highlights, through an overview of some relevant examples from Tbilisi of
planning and design, how the interface zones between river and surrounding plots of land have
been transformed to increase urban-river connectivity. Yet, this transformations result also in the
emergence of urban projects that symbolize more political and economic power that the
aspiration of the people to appropriate public spaces.
Keywords: Urban Space, Riverfront, Urban rehabilitation, Post-Soviet City, Tbilisi

RESUMO
As cidades dos territórios que integravam a União Soviética incorporaram naturalmente um
conjunto de princípios que estão agora sobre enorme pressão. No caso particular da Georgia os
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primeiros anos de independência trouxeram dificuldades sociais e económicas que só no início do
deste século foram sendo ultrapassadas. Após um período de inoperância de sistemas formais de
planeamento urbano, o País procura agora encontrar soluções de planeamento urbano mais
próximas da realidade europeia e mais coerente com as novas condições económicas políticas.
Sob esta perspetiva, esta apresentação questiona as mudanças urbanas utilizando como
referencial as transformações na frente ribeirinha, projetadas e em curso, em Tiblisi.
Palavras-chave: Espaço urbano, Frente ribeirinha, Reabilitação urbana, cidade post-soviética,
Tbilisi

1. INTRODUCTION
The specificities of soviet planning, and diversity of post-soviet transformations and experiences is
rightly emphasized in the critical literature on the studies of Eastern European and former Soviet
societies under transition (Hann, 2002). Following the collapse of state socialism, central and
eastern European cities went through a period of deep changes, in a process of fast and uneasy
adaptation to very different rules and mechanisms. The legacy of socialism can be considered as a
main aspect of the structure of post- soviet cities. Changes in the national stages of
transformation were different and influenced by not only the post-soviet heritage, but also by
contemporary drivers. The current forces also contribute to establish new processes
(Grazuleviciute- Vileniske & Urbonas, 2014). We will focus on the example of Georgia and its
capital city, Tbilisi.
The greatest changes started after the collapse of the Soviet Union. The state-controlled economy
of former Soviet Republics transitioned quickly to free market policies after their independence
and under new political leadership, Georgia being among them (Asabashvili, 2011). This context is
very different from that of Western Europe, and therefore demands a specific approach, diverse
from that used when analysing recent trends in western urbanization. According to Sykora and
Bouzarovski (2012) the main topic of argument is that the process of more fundamental
restriction of urban morphology of the central and eastern European cities is still ongoing, while
the transformation of main economic and political principles is formally over.
The peculiar zoning and spatial segregation and hierarchy patterns deriving from Soviet-era
urbanism are still present (Darieva et al., 2011). Due to character (for instance, the virtual absence
of private land/initiative in city development), the Soviet planning system was not applicable to
the new reality, during a tumultuous transition to independence and free-market, where there
were no alternative strategic or spatial plans being created. Old soviet regulations were formally
expanded, but given their inadequacy, they were extremely inefficient in the new reality.
As the government mechanism, focused mostly in the building of housing, failed, the leading role
was taken by the construction businesses, which were emerging quickly and took full advantage
of the situation: no control system, prosperous corruption and crime in the country, all of which
gave raise to uncontrolled developments in the town centers. This period was sadly characterized
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by massive constructions in public parks, squares, and public land with disregard for any basic
norms of planning, design or construction applied. Today in Georgia, the legacy of the 90’s is still
visible, especially in Tbilisi. The development policy based on the neoliberal market has just
become formalized. Therefore, anyone who can pay a fee can build above the height and volume
limits, even if theoretically against the standing planning rules (Asabashvili, 2011).
The riverfront plays a key role in the process of urban development. Given its connection to the
river and intricacy, the riverfront steers the space production on the river’s edges. They are
centrally-located and available for reshaping. Post-Soviet riverfront areas are undergoing rapid
transformation. All this is happening under demanding conditions: the political system and
administrative structure is still in rebuilding, with the economy suffering large pressures to
change, and a real-state market that seems gradually exposed to large financial interests but is yet
devoid of effective control by planning institutions and legal/ technical standards. It is under this
framework that we should interpret the changes to post-soviet urban riverfronts.
According to these aspects the riverfronts became conflict areas (Machala, 2014). Waterfronts
are usually used as pro-growth strategies in the developing cities or hold symbolic value regarding
the city planning or the city marketing (Short et al., 1993).

2. FUNDAMENTALS OF URBAN DEVELOPMENT OF TBILISI RIVERFRONT
At all stages of Tbilisi’s development, the braided, multi-channel course of Kura river, was a
pervasive influence. In the past, the river was vested with navigation functions also. Apparently,
the downgrade of watercourse level throughout the periods was largely caused by the depletion
of forest stands alongside its embankments. The River Kura area, as a linear image of Tbilisi
composition, also plays important role in the sense of city extension, and has a direct effect on
microclimate. The masses of air passing alongside the Kura gorge have a potential for ventilation
of the capital. Nowadays, large and small islands between river banks have vanished and the river
confined to a single channel, whilst on the 1800 map even gardens of such islands are depicted
(Kvirkvelia, 1985). The 1800 map (see figure 1) is the first “modern” and accurately drafted map of
the city, and is therefore fundamental in understanding past urban processes. This map provides
graphical images of densely inhabited districts, the street network, particularly of buildings and
parts of the city ruined by the last invasion of Agha-Mahmud-khan in 1795, which makes it
trustworthy source to rely on when studying Tbilisi city planning in late eighteenth century
(Beridze, 1991).
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Figure 1 - 1800 Plan of Tbilisi, Georgia.
Source: National Parliamentary Library of Georgia

In the late feudal age, Kura defined the unique structure of not only of the riverside, but due to
the diminutive scale of Tbilisi, also the structure of the entire city:
The core living sector was laid down the meadow and thus all key administrative,
commercial, sports and entertaining establishments and places of worship were situated
alongside the river bank;
The Embankment was perceived as a prestigious part of the city, for the reason that
representatives of nobility and upper social class erected their palaces and premises
exactly on this spot;
Tbilisi is typified with humid climate and the river bank was favorable space for aeration
(Pochkhua, 1999).
The river powered four mills across the banks. Different types of factories, such as breweries,
grape and fruit beverage plants lather and soap productions, were actively operating together
with tobacco, textile, lumber and brick plants (Suny, 2009). Whilst arranging recreational zones,
the utmost and decisive importance has always been attached to the factor of river. This was a
rather complex process, but at all stages the Kura served as an axis with amusement and leisure
places all flanking it.
Following the political alterations in the early XIX century, a new administrative center was
established further inland, in the “Garetubani” and thus detached from Kura River. This caused
loss of some positive impacts (such as: hygienic importance of the river and its effect on
environment), to which the royal center had been adjacent until the late feudal age (Pochkhua,
1999).
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After repositioning Tbilisi administrative center away from the Kura neighborhood, all major
buildings were constructed along the new Rustaveli Avenue. However, the ancient cultural
monuments, which retained their importance and indeed deserved growing appreciation, as icons
of the city’s rich architectural heritage and spacious installations of the historical surrounding, still
remained in the old town, alongside Kura, where the stream of the river together with its
tributaries was the definitive structuring element of the centuries-old city structure. This fact itself
demanded special reconstruction programs, which was unfortunately not taken into
consideration by professionals (Pochkhua, 1999).
In studying and analyzing the 1923-1934 first general city plan of Tbilisi, first and foremost we
ought to take into account the role of Kharkov’s “GIPROGRAD” institute for planning, which
without a doubt had effect on the entire planning structure of the city and its image, as well as on
the future fate of Kura and its banks. Regrettably, the project not only prescribed the relocation of
most of the city’s core functions to a new location, down the river, which was historically common
for Tbilisi’s planning, but it also refrained from conducting a proper analysis and research of the
nature and purpose of the river, its composition and development perspectives (Pochkhua, 1999).
Practical works, aimed at reinforcing river banks for subsequent construction of highways,
commenced in 1928 (Janberidze, 1979). In the second half of 1930th, Soviet Authorities
demolished watermills (Kardava, 2013) and after lowering of river level, embankments were
secured and the Rike district was constructed over a reclaimed plot of land (Kvirkvelia, 1985).
During the soviet era, industrialization and city expansion were very active (Salukvadze &
Duineveld, 2009). That is the reason that the city has the structure of linear development, which
could be seen as the source of many of today’s transportation problems along the Kura river
valley (Gachechiladze, 1995). The works for elevation of Kura banks were launched in 1947. The
left embankment was occupied by a new transportation highway, after the erection of loadbearing wall was finalized in 1948-1949. The restructuring of the embankment was followed by
the reconstruction of the surrounding area. Marshes along the right tributary of the Kura were
desiccated, and afterwards converted into a new park, where river meadows and old cabins once
stood, on the former Orbeliani Island. The embankment followed the trail of the former dry
stream-bed under the bridge (Janberidze, 1979).
An issue of “The Communist” newspaper, dated 21 January, 1951, proclaimed that: “Many things
have been changed. Previously a backwards part of the city nowadays shines with various
novelties. There are no more watermills erected along the banks of Kura with large wheels.
Instead, now the load-bearing wall follows the river and soon the new, beautiful embankment
highway will be completed, stretching between the reconstructed bridges of Baratashvili and
Marx.” However, the first secretary of central committee, Kandid Charkviani, who was among
those who orchestrated reconstruction of Kura banks, claimed that pulling down the watermills
had nothing to do with the construction of banks and new bridges. Reshaping of Kura
embankment and erection of river dams made it impossible to assemble watermills over Kura
(Kardava, 2013). The construction of embankment highways in the 1940th was greeted as a major
improvement to the sanitary conditions of the city of Tbilisi, but at once fostered an
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estrangement process between the Kura and many Tbilisi neighborhoods. Those highways to
some extent relieved traffic in long streets on both sides of Kura, but the problem of
transportation still remained unresolved (Pochkhua, 1999).
As a consequence of the construction of main roads dictated by necessity, it’s impossible not to
bypass the deterioration of the aesthetic potential of the historic central districts of Tbilisi, as and
the Kura riverbanks, a consequence of all these major works. This phenomenon may be observed
through the lens of comparative analysis among pre and post construction photo materials (see
Figure 2).

Figure 2 - (left and right) - River Kura Embankments, Soviet Period. Tbilisi.
Source: National Parliamentary Library of Georgia

Construction of embankments continued in Tbilisi. If in 1940 total length of the armored banks
amounted to 3 km, in 1966 this length was increased up to 13.5 km. Kura was channelized and
straightened through the city and its banks were transformed into the major highways. River
banks replaced Central Avenue’s role as the main transport axis and played a key role in
connecting Navtlugh to Saburtalo via freeway (Janberidze, 1979).
Setting out the embankments, paradoxically, triggered a revival of the old trend in the
development of Tbilisi, namely properly linking city parts to the Kura banks and amplify the
importance of river zone itself as a central area. The tunnel dug further north in the bedrock
served the purpose of preserving settlements over Metekhi hill and beyond as well as
continuation of high speed freeway alongside the left embankment.
Throughout the 1940s-1950s, the old tradition to set recreational zones, such as parks, along the
river banks had been mostly lost. At the same time, utilization of river waters for technical
rationales fostered the tendency to orient industrial zones around the river basin, which had a
critical effect on aesthetical image of banks and on the ecology of the river. Considering the longterm trend, it becomes evident that pollution of Kura and its tributaries kept increasing and
subsequently water quality was severely degraded within the area of Tbilisi. This process is
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unfortunately ongoing, having persisted to this day despite the fact that overall produce and
industry is lessened. Sewage and wastewaters still remain the main source of pollution of Kura
basin (Gventsadze, 2013).

3. RECENT RIVERSIDE INTERVENTIONS
3.1. Project of the Rike Riverside Park
Rike, which lies along the left bank of the River Kura, is situated between Avlabari and Chugureti
districts (see Figure 3). In the middle ages, Rika was the name given to the entire left bank area of
Kura, but later this name was substituted by Chugureti. In the 17 th century the Rike area served as
a competition field for wrestling and for other sport activities. The Avchala road, leading to Russia,
started from here. In the 19th century city fairs and markets were arranged here. As Rike is located
in the lowest level of the city, on the Kura embankment, the area was usually severely affected by
flooding (Kvirkvelia, 1985).

Figure 3 - Location of Rike Riverside Park. Tbilisi.

In 2009 Tbilisi City Hall took up work on the idea of rehabilitation and development of the city’s
historical part. The program united several large scale projects, among them and foremost the
renovation of Rike Park. The Park space is divided in three main areas with the following
objectives:
Restoring balance between residential and recreational areas inside the historical center of
the city;
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Filling the deficiency in greenery of the city;
Enhancing living convenience for historical densely districts over the river;
Transforming Tbilisi centre into important portion of the city;
Creating opportunity for genuine link to the river.
The project of the 7.5 hectare park was approved by the Tbilisi City Hall in 2010 without any prior
public discussions (see Figure 4). The project’s author is a Spanish architect, Domingo Cabo. The
City Hall did not disclose information on details of construction. Among other issues, interested
urban specialists were not given the chance to access the data on expenditures.The main shaping
element of the Rike Park is a 3D moving fountain, which serves as a connection along the main
pedestrian circuit from “Bridge of Peace” towards the promenades assembled over the roof of a
new segment of the Avlabari tunnel. The ”tunnel”, running above-ground along the banks but
under a ledge which provides an extension for the public space, is used as an element of the park
and is well integrated into the entire space. It should nevertheless be noted that the pedestrian
zone is restricted to a strip between the river and the new segment of the tunnel, while all
remaining areas are overwhelmingly being used as a parking lot.

Figure 4 - Rike Riverside Park. Tbilisi.

Here, the “Buda Bar” was opened alongside the promenades. As is the case with fanchises from
this brand, the “Bar” is required to be enclosed from the surrounding area, further decreasing the
provision of actual public spaces within such a large area. Consequently, the area behind the Bar
remains cut-off from the river bank. Therefore, this part of the park could not retain the functions
of reconnecting the city and the river that were supposedly at the project’s heart, and the “Bar”
now acts to artificially split the river with the rest of the Park area. A person walking through the
riverside promenade, basically located on the ledge over the tunnel, is blocked landwards by an
ungainly wall preventing connections inland.
The cleverly-designed parking lot for 350 vehicles is constructed under the Park. However, during
evening and night rush hours the space is half-empty, despite the fact that Gorgasali circus (less
than 150 m away) is tremendously overwhelmed by cars parked at the surface. Presumably, this is
caused by ineffective management.
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The new bridge and the Rike Theatre constitute one single unit, but due to their scale and
aesthetics are awkwardly out of context with the surroundings (see Figure 5). Despite the smart
location of the bridge, it appears overbearing given the volume of glass, and the bridge produces
an extremely conspicuous visual obstruction affecting the viewshed along Kura’s gorge. This lack
of concern for context in symbolic architecture should definitely be addressed in future
interventions. Rike Theatre is particularly hard to perceive for a person walking down the
Baratashvili Bridge towards the Park, because the construction is almost fully hidden from
sideway view from the inner part of the Park, as if it had been designed to be exclusively viewed
from across the river and not by those walking by it.

Figure 5 - New Bridge and Theatre in Rike Park. Tbilisi, Georgia.

Construction of the new riverside park doubtless grants overwhelming approval by everyone in
the city; however, the project itself caused huge controversy among society, because the
connections to the Kura and its landscape deserved very little concern in the project for this
recreational zone. The territory was freed from the old ugly restaurants, which was a positive for
sure, but the new buildings erected thorough the Park (bridge, theatre, tunnel and cable car
station) are absolutely off the context of this historical district.
Therefore, criticism should be raised towards the options and process surrounding the design and
selection of these new structures, currently dominating the area. Here, major landscaping-shaping
elements are Metekhi temple, Narikala fortress, Sioni Cathedral, a segment of old Tbilisi
settlements, which are harmoniously merged with the River Kura and its banks, and forming the
unique territory of Rike. All previous authorities were cautious when making concrete decisions in
relation to these areas of the city. Numerous contests had been arranged together with public
discussions, and winners were announced more than once. However Rike still remained preserved
before the implementation of this Project. Within the city center, this was the only available area
which allowed for a frank improvement of the connectivity between the city and the river but,
nowadays, this is virtually impossible given the options taken in planning of the new Rike Park and
its oversized and ill-fitting constructions (see Figure 6).
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Figure 6 - Bridge of Peace, Rike Park. Tbilisi.

3.2. Deda – Ena Garden Project
The greening of the Deda-Ena Garden (former Orbeliani Island) started in 1930s, during the
simultaneous construction of the Kura embankments. The area, previously utilized for agricultural
and industrial purposes, was transformed into the recreational zone (Janberidze, 1979).
Unfortunately, this green area (total 9 hectare) has been progressively reduced with the
construction of new buildings, during the last 15 years (see Figure 7).

Figure 7 - Location of Deda-Ena Garden. Tbilisi, Georgia
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The new Public Service Hall (the building of which sacrificed a formerly very popular tennis court
complex) was successfully added to this territory. The Tennis Courts were of emblematic, often
being compared to the “Wimbledon” of Tbilisi, and currently the Service Hall complex occupies a
total of five hectares, 2.5 of which is allocated for parking (see Figure 8).
The project aimed at constructing an iconic public building in the city center along the riverside,
which would attach new and interesting shades to the surrounding environment, comparable to
the effect of the Guggenheim Museum of Bilbao.
The project for the Public Service Hall was a continuation of the Rike Park project. The project by
Italian architect Massimiliano Fuksas was unilaterally approved without preceding tenders or
public discussions. The total area of the seven floor building is 2.7 Hectare, and it includes offices
and service spaces. It holds a complex program in a sensitive and historically-significant area,
which makes it somewhat baffling that the architect didn’t deem it necessary to visit the place
and study in situ the impact factors of the space. The river performs an important role in shaping
the city and, naturally, development of riverfront infrastructure affects the riverside landscape,
determining dramatically the city’s image.

Figure 8 - Comparison of Changes between Soviet Time and Nowadays. Tbilisi.
Source: National Parliamentary Library of Georgia

Pedestrian paths alongside the Kura embankments define the planning structure of the territories
surrounding river. During Soviet period these sidewalks were much wider and assigned the role of
boulevard and riverside promenade; even today the city lamps can be seen along the river
embankements.
Embankment roads were not so overloaded with traffic in earlier decades and thus pedestrian
access across them to the riverside promenade was was much easier. In 2012, after completion of
the construction of Public Service Hall, the cars toll dramatically raised around the area and, with
the purpose of widening the roadway, authorities cut off the trees alongside the bank and
tapered the pedestrian pavements. Moreover, during the construction process, a large number of
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trees were additionally cut off for the building site as well as for establishing surface car parking.
Such actions give the impression of a general indifference towards nature and the environment
(see Figure 9).

Figure 9 - New Parking Lot Front of the River Kura. Tbilisi, Georgia.

However, those responsible for transforming the city’s landscape declared that the entire process
was well planned and there was no reason to point out the devastating consequences of it as such
aftermath was “likely unexpected”. This negligent approach has resulted in loss of dozens of trees.
Even more damaging, the image of city’s old park, its functionality, and connection to its adjacent
neighborhood haave also been sacrificed.
As with the Rike project, once again, a disproportionate amount of the surface space is devoted to
car-parking, when formerly it included large areas of public space. Given the size and cost of the
project, it would not have been difficult to consider the opportunity to create underground
parking so as to increase the provision of riverfront public promenades, all-too-rare in central
Tbilisi. Given the project’s extremely large budget, adding this element would likely have a
minimal impact over the total costs, and would have permitted the off-set of some of the worst
negative impacts of the project.

CONCLUSIONS
As we have observed, changes in the post-Soviet cities are supported by huge economic and
political transformations. However, this process is still in flux, as a result of a yet-incomplete
switch from entirely different systems of land-use planning and, indeed, land ownership.
Democratization and regulation processes have been slowly incorporated, but have not been able
to keep pace with much-faster trends in development, which are still vastly controlled by private
developers and, sometimes, with the complicity of a seemingly unwitting public administration.
This leads to a half-baked incorporation of some core values of Western societies, in which some
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staples, such as environmental protection or public participation, have not been taken transferred
or properly taken into account. The ongoing democratization process has not allowed the
development of urban management tools to defend fundamental values such as public
involvement or environmental qualification resulting in urban interventions that do not include all
the interests involved.
These transformations of the riverfront, being emblematic projects of a new political, economic
and financial power, end up being used as over-priced symbols, with their merits being weighed
almost exclusively based on the visual appeal as isolate units, far outweighing rather the
consideration of more structural problems of the Kura’s riverfront that indeed direly require
attention, such as the provision of riverfront public spaces or reestablishing connection between
neighborhoods and across the banks.
The two projects along the banks of the Kura are emblematic of the structural problems that still
need to be addressed in the planning structures and institutions. In order to further prevent such
insensible decisions and events as those triggered by these projects, first and foremost one
should address what is the purpose and objective of the territory alongside river banks; only after
understanding, and adequately balancing, competing land-uses, should the projects develop into
the design stages, in order to avoid the casuistic and often insensible way “iconic” buildings have
been dictating all other space arrangements in recent projects, as well as compromising the image
of this area of Tbilisi.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho é identificar parâmetros comuns e analisar as metodologias
empregadas na avaliação da qualidade da água subterrânea utilizada como fonte alternativa de
abastecimento humano no ano de 2010 a 2015, nas principais cidades do Estado de Rondônia,
para construção de um banco de dados comparativo a ser aplicado no município de Alta Floresta
do Oeste - Rondônia/Brasil. A metodologia consistiu em identificar, os parâmetros físicos,
químicos e microbiológicos utilizados e a técnica de obtenção de amostras. O resultado
demonstrou que a metodologia para obtenção de amostras e análises laboratoriais aplicadas nos
estudos identificados apresentam semelhança, contudo, os parâmetros utilizados possuem
variação, sendo utilizado como indicador de qualidade mais comum: Coliformes termotolerantes
e totais, condutividade, pH e nitrato. Conclui-se que os investimentos em monitoramento das
águas subterrâneas nas áreas urbanas no estado de Rondônia são escassos, uma realidade
preocupante haja vista o acesso à água tradicionalmente é o poço furado no quintal dos usuários,
sem que o órgão responsável pelo monitoramento identifique a qualidade da água conforme
prevê a Resolução CONAMA n° 396/2008 e a Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914/2011.
Palavras-chave: Poços amazônicos, águas subterrâneas, qualidade hídrica, água potável urbana

ABSTRACT
The objective of this study is to analyze the methodologies used in the evaluation of underground
water quality of 2010-2015, used as a source of human supply in major cities of Rondonia State,
to build a comparative database being implemented in the city of Alta Floresta do OesteRondonia/Brazil. The result showed that the methodologies for obtaining specimens and
laboratory analyzes applied in the studies are similar, however, the parameters used suffer
variation. Those used as the most common quality indicators are: nitrite, nitrate, color, fecal and
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total coliforms. Which are compared with reference of CONAMA n° 396/2008Resolution and
Decision of the Health Ministryn° 2.914/2011.
Keywords: Amazonian wells, underground water, water quality, potable urban water

1. INTRODUÇÃO
A qualidade da água reflete sobre a condição da saúde humana, um recurso vital presente e em
constante interação com os diversos processos físico-químicos e biológicos da Terra, é
responsável pelo equilíbrio dos ecossistemas, portanto, sua quantidade e qualidade são fatores
importantes. No Brasil, 40% da população utilizam fossas rudimentares ou não possui qualquer
sistema de saneamento, o que na prática se traduz na deposição inadequada dos efluentes
líquidos, que podem atingir diretamente o nível freático, através de fossas negras escavadas
(Varnier e Hirata, 2000). A condição para a adequabilidade ambiental depende da preservação da
qualidade do solo e de suas funções, das formas de uso e de ocupação que afetam diretamente a
água subterrânea, principalmente nas áreas urbanas onde se concentra um grande número de
indivíduos por quilometro quadrado.
O aumento pela demanda dos recursos hídricos e escassez de saneamento básico nas cidades
amazônicas, levam a explotação das águas subterrâneas por ser uma alternativa para
abastecimento humano, industrial e até para irrigação, em função da quantidade e qualidade,
além do seu considerável baixo custo de captação, quando comparado a má qualidade das águas
superficiais e o alto custo do tratamento para torna-las próprias aos diferentes usos. Assim, o
recurso hídrico subterrâneo vem se tornando estratégico para desenvolvimento da sociedade
(CETESB, 2015).
Os parâmetros utilizados para mensurar a qualidade de águas subterrâneas demonstrados nesse
trabalho são de metodologias empregadas em pesquisas realizadas, entre 2010 a 2015
provenientes de poços amazonas1 no Estado de Rondônia, os quais servirão de base para
aplicação no município de Alta Floresta (Ver Figura 1).
Embora tenham surgido vários estudos referentes ao tema, ainda, são insuficientes, pois não
abrangem todas as cidades do Estado, conforme demonstra a Figura 1, inclusive Alta Floresta do
Oeste, onde está previsto a realização do estudo.
Os estudos aqui demonstrados foram desenvolvidos no âmbito acadêmico (graduação e pósgraduação stricto sensu) da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, com a
colaboração de outras instituições e órgãos governamentais como: Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais – CPRM: Serviços Geológicos do Brasil; Agencia Nacional de Águas - ANA;
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM e demais instituições de ensino
2

1

Segundo Rodrigues, E. et al., (2014), esses poços também são chamados de cacimba, são poços escavados, raso ou
cisterna construídos manualmente perfurando o solo em diâmetro de cerca de 1,5m, com escala de profundidade na
ordem de metros, com sem revestimento, utilizados como fonte alternativa para abastecimento humano em áreas
urbanas e rurais.
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superior particular. No período delimitado neste estudo não foram identificados dados oficiais
sobre qualidade das águas de poços amazonas, mas apenas a rede de monitoramento de poços
tubulares de um projeto da CAERD-Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia em parceria com
a CPRM, que por tratar de poços artesianos não consta na lista de estudos analisados.

Figura 1 - Espacialização dos Estudos Realizados

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Realizou-se levantamento dos principais estudos desenvolvidos por instituições acadêmicas que
trataram sobre a avaliação da qualidade da água de poços amazonas, especificamente aos que
ocorreram em áreas urbanas no Estado de Rondônia, com o objetivo de realizar uma análise dos
parâmetros mais utilizados, que sirva de subsídio para a gestão pública do município de Alta
Floresta do Oeste – RO, que ainda não possui nenhum estudo desse caráter disponibilizado
publicamente. Foram selecionados dez trabalhos acadêmicos, entre artigos publicados em
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revistas eletrônicas, em livro, monografias, dissertações e teses. Cada trabalho apresenta
delimitações de espaços amostrais diferenciado, que abrangem desde todo perímetro urbano e
de distrito de município, até um único bairro urbano municipal.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os principais parâmetros utilizados na avaliação da qualidade da água proveniente de poços para
abastecimento humano estão destacados no Quadro 1. O município de Ji-Paraná foi o que
apresentou o maior número de trabalhos científicos realizados pelos seguintes autores (Helbel,
2011); (Martins, 2011) e (Cremonese, 2014), e Rolim de Moura – RO apresentou o estudo
científico de Riquelme, (2015) e Riquelme, et al., (2015), já as cidades Cacoal, Buritis, Ariquemes,
Porto velho e seu distrito Jaci-Paraná apresentaram um estudo científico em cada, ressaltando
que foram considerados estudos que tiveram suas publicações entre 2010 – 2015.
Quadro 1 - Parâmetros Mais Avaliados em Rondônia Nos Anos de 2010 – 2015
T (°C)

OD

D

Cor
(UC)

pH

(mg L - 1 )

Cond. Turb. Nitrito Nitrato
Term. C. Total
Na
Cl
(µS) (NTU) (mg L - 1 ) (mg L - 1 )
(UFC)
(UFC)
X
X
X
X
X

Referência

Cidade

Cardoso, 2010

Cacoal

Helbel, 2011

Ji-Paraná

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Martins, 2011

Ji-Paraná**

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zan, et. al. 2012

Buritis

X

X

Lauthartte, 2013

Jaci-Paraná*

X

X

X

Faustino, et al. 2013

Ariquemes*

X

X

X

Cremonese, 2014

Ji-Paraná*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

Rodrigues. et al. 2014 Porto Velho

X

X

X

X

Riquelme, 2015

X

Rolim de Moura*

X

X

X

X

X

X

X

Riquelme, et al. 2015 Rolim de Moura
Nº de parâmetros

6

5

7

3

2

8

X

5

X

X

X

X

X

X
6

X

7

2

9

9

SO4 ²-

X
X

4

2

** Avaliação e constatação de metais pesados.
* Houve outros parâmetros fisíco, quimícos e microbiológicos análisados que não constão neste quadro.

Fonte: Elaboração própria

Os parâmetros mais utilizados nos estudos realizados em Rondônia são os de coliformes
termotolerantes ou termotolerantes e coliformes totais. Vale ressaltar que os coliformes fecais,
atualmente são chamados de termotolerantes, segundo a resolução nº 375 de 17 de março de
2005, CONAMA2. Já os parâmetros utilizados apenas em um dos estudos não foram considerados
nesse trabalho, cuja intenção é analisar os mais utilizados.
3

2

Bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, oxidase-negativas, caracterizadas pela atividade da enzima βgalactosidase. Podem crescer em meios contendo agentes tenso-ativos e fermentar a lactose nas temperaturas de 44º 45ºC, com produção de ácido, gás e aldeído. Além de estarem presentes em fezes humanas e de animais
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A escolha desses parâmetros está relacionada às condições de saneamento das cidades, que na
maioria é ineficiente, sendo o esgoto lançado diretamente em fossas negras próximas aos poços.
Os resultados dos estudos analisados apontam a contaminação do lençol freático por
termotolerantes e coliformes totais, pois a distância entre fossas e poços deve ter no mínimo de
15m de segurança para garantir a sua qualidade – (FUNASA, 2006). Segundo a resolução
CONAMA n° 396/2008 que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o
enquadramento das águas subterrâneas, e a Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914/2011 que
estabelecem padrões de qualidade da água para consumo humano, determinam que a presença
de coliformes termotolerantes e totais deve ser ausente.
Tanto o nitrato, quanto o nitrito provocam riscos à saúde humana, pois estão associados às
doenças como metahemoglobinemia e potencial cancerígeno, porém a concentração de nitrito é
geralmente muito pequena (menor que a 0,5mg L -1) ou ausente nas águas subterrâneas, pois é
rapidamente convertido em nitrato pelas bactérias aeróbias, sendo que os baixos índices de
nitrito indicam poluição orgânica recente (Helbel, 2011), (Cremonese, 2014) e (Riquelme, 2015).
O fato do nitrito ser identificado na maioria das vezes a nível inferior a 1,0 mg/L, conforme
estabelecido pelo Ministério da Saúde e Resolução CONAMA 396/2008, nas águas subterrâneas
pode justificar o fato de alguns estudos optarem em considerar apenas o nitrato. Segundo
Cardoso (2010), o nitrato geralmente ocorre em níveis muito baixos nas águas superficiais,
podendo atingir altas concentrações em águas subterrâneas, representando um dos principais
indicadores de poluição, geralmente, por influência de ações humanas decorrentes de longo
prazo.
O Quadro 2 apresenta metodologias utilizadas em algumas cidades de Rondônia, onde verificouse que cada estudo, embora tenha objetivos similares, apresenta métodos diferenciados em
relação à coleta, variando entre os períodos seco e chuvoso ou considerando ambos para fins de
comparações.
Este quadro enfatiza os estudos que apresentaram maior disparidade entre as metodologias
utilizadas, sendo que as demais apresentam maior similaridades entre si, mas que não deixam de
expressar significativa relevância.
O número de poços analisados em cada estudo está representado abaixo, na Figura 2.
O número de amostras varia de acordo com a metodologia e o objetivo de cada pesquisa, e, Porto
Velho, por ser a capital do estado de Rondônia, consequentemente é a maior cidade e a que
apresenta maior número populacional, o que possivelmente justifica o maior número de pontos
amostrais analisados. Nas demais cidades e distritos, a escolha da quantidade de amostras se deu
de forma aleatória, totalmente e parcialmente no perímetro urbano, sendo as áreas delimitadas
por bairros ou zonas.

homeotérmicos, ocorrem em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido contaminados por
material fecal (CONAMA, 2015).
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Quadro 2 - Metodologia em Analises da Qualidade da Água de Poços em Rondônia – Brasil

Autoria

Área de Estudo

Metodologias

RIQUELME, 2015

Perímetro Urbano de
Rolim de Moura/RO.

LAUTHARTTE, 2013

Distrito de JaciParaná no munícipio
de Porto Velho/RO.

RODRIGUES. E. et
al, 2014.

Cidade de
Velho/RO.

MARTINS, I. A. V.,
2011**

Bairro Boa Esperança
no município de JiParaná/RO.

ZUFFO, C. E. 2010

Estado de Rondônia

As coletas das amostras foram realizadas em dois períodos
do ano (seco de fevereiro a abril de 2013 e o segundo
período chuvoso de setembro a novembro de 2013). Cada
bairro do município foi definido como um estrato. Para
selecionar os pontos foi utilizado o método casual simples
por sorteio.
As coletas foram realizadas durante o período de águas
altas na região Amazônica (dezembro – maio/2012). Os
locais foram escolhidos ao acaso, observando-se diferenças
de altitude do terreno, distância de aproximadamente 200
m entre um ponto e outro.
O desenho amostral da área foi elaborado a partir da
divisão geopolítica do município de Porto Velho que
estabelece 5 setores, classificados por Zonas. Foram
enfatizados principalmente os bairros que são cortados por
igarapés da cidade e de áreas de extensão urbana,
consideradas periféricas.
As coletas foram realizadas em dois períodos, sendo a
primeira no mês de maio de 2011, final do período chuvoso
da região e a segunda fora feita no final do mês de agosto
do mesmo ano, quando a região possui clima mais seco. Os
pontos amostrais se deram em propriedades mais próximas
e mais distantes do lixão inativo no bairro Boa Esperança
(Ji-Paraná/RO), afim de comparar os resultados.
Compreendeu estudos e ações enfocando o meio físico,
aspecto socioeconômico do uso da terra, das águas
subterrâneas e superficiais, juntamente com a experiência
de aplicação de planejamento por bacia hidrográfica unidade de gestão dos recursos hídricos - e de educação
ambiental como instrumento de mobilização social, através
do Acqua Viva Rede UNIR – pelas Águas de Rondônia,
buscando-se contribuir para a gestão integrada das águas
Rondonienses.

Porto

Fonte: Elaboração própria

Diante deste quadro é possível perceber a relevância desses estudos em relação a ausência e/ou
precariedade do saneamento urbano, pois a maioria dos estudos analisados apontam resultados
com parâmetros em inconformidade com a legislação brasileira vigente, principalmente, em
relação aos parâmetros: termotolerantes, coliformes totais e também por nitrato evidenciando
possíveis contaminações provenientes de ações humanas.
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Número de poços avaliados
Porto Velho
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Ariquemes*
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Figura 2 - Número de Poços Por Cidade
Fonte: Elaboração própria

Quadro 3 - Resultados Parciais da Qualidade das Águas de Poços em Rondônia
Referência
Cardoso,
2010
Helbel,
2011

Cidades

Cacoal
Ji-Paraná

Martins,
2011

Ji-Paraná**

Zan, et.
al. 2012

Buritis

Lauthartt
e, 2013

JaciParaná*

Resultados Parciais
As análises mostraram que 100% dos poços possuem níveis de coliformes e
condutividade elétrica acima dos valores permitidos pela legislação
brasileira.
Apresenta indícios de poluição e contaminação por esgotos domésticos
devido à presença de nitrato e coliformes fecais.
Os resultados das análises da água subterrânea do bairro Boa Esperança,
apresentam que há uma interferência na qualidade da água dos poços
proveniente da contaminação pelo chorume do antigo lixão municipal
existente no bairro. Os resultados mostraram-se preocupantes para os
elementos Pb, e Fe que em alguns pontos mostraram-se em desacordo a
resolução CONAMA n° 396/2008.
As análises realizadas nas amostras coletadas em poços rasos da zona
urbana do município de Buritis, apontam a contaminação do lençol
freático por coliforme fecal e total em todos os blocos, não
atendendo os padrões de potabilidade recomendado na Portaria
518/04
Constatou-se que ocorre a contaminação por coliformes fecais e coliformes
totais em todos os 82 pontos amostrais e que as águas apresentam-se
ácidas à levemente ácidas.
(Continua)
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(Continuação)

Faustino,
et
al.
2013

Ariquemes*

Cremones
e, 2014

Ji-Paraná*

Rodrigues
. et al.
2014

Porto Velho

Riquelme,
2015

Rolim
de
Moura*

Riquelme,
et al.
2015

Rolim
Moura

de

Em todas as análises microbiológicas teve-se a presença em nível alto de
coliformes fecais, totais e salmonela, o que significa que há alto nível de
contaminação de organismos patogênicos. As principais bactérias usadas
como indicadores de poluição fecal nas águas são os coliformes totais e
fecais.
Diante dos resultados obtidos, constatou-se que todos os poços analisados
apresentaram valores de nitrato e coliformes que não se enquadraram na
Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde.
As águas do lençol freático dos poços amazonas da cidade de Porto Velho
encontram-se com altos índices de contaminação bacteriológica indicando
a presença de coliformes fecais e de coliformes totais, ou seja, impróprias
para o consumo humano e em alguns casos até para uso no lazer.
Pode-se constatar larga exposição a patógenos de veiculação hídrica a estas
populações por meio do consumo de água contaminada por coliformes
termotolerantes. Os poços de Rolim de Moura apresentam contaminação
por nitrato livre, em alguns casos em índices acima do permitido por
legislação vigente.
With this research, concludes that shallow wells of Rolim de Moura – RO,
show contamination by free nitrate, in some cases this contamination is
above by the permitted by the regulatory body, being possibly be this
contamination by the misure, the absence of network sewage collection.

Fonte: Elaboração própria

CONCLUSÃO
Os dez trabalhos aqui analisados, indicam evidências de contaminação das águas subterrâneas,
devido à ausência ou insuficiência de rede coletora de esgoto e saneamento básico no Estado de
Rondônia. De modo a contribuir com a melhoria da saúde pública em relação ao uso da água de
poços amazonas, a definição dos parâmetros a serem utilizados na futura pesquisa para os
parâmetros físicos, químicos e microbiológicos (temperatura, termotolerantes, nitrato, turbidez,
condutividade elétrica, cor, oxigênio dissolvido e pH) é satisfatória, para o perímetro urbano.
Quanto aos pontos amostrais, podem ser aleatórios, desde que sejam georreferenciados, mesmo
que o número total de pontos ainda não esteja definido. Tais critérios são importantes para a
avaliação da qualidade da água e contribui como subsidio para a gestão pública e sociedade em
geral.
Por fim, nota-se que ainda há uma grande carência sobre estes estudos, sendo de fundamental
relevância, para possibilitar uma avaliação sobre a situação da qualidade da água subterrânea, em
especial sobre os poços amazonas.
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RESUMO
A mineração é uma atividade econômica de destaque, no Brasil e no Pará, apesar de o estado
apresentar uma economia diversificada, a atividade mineral tem participação significativa no
Produto Interno Bruto (PIB) paraense. Barcarena insere-se no ciclo da mineração em meados da
década de 1970, principalmente, pela localização geográfica privilegiada na região, dando
condições à implantação de um complexo industrial minero-metalúrgico e de um complexo
portuário com grande capacidade de escoamento. No entanto, atividade mineradora utiliza
grande quantidade de água e acaba contribuindo para o aumento do risco ambiental e de
conflitos que envolvem os recursos hídricos de Barcarena. Objetivamos analisar os impactos
socioambientais que afetam a população do município de Barcarena. Segundo as pesquisas
realizadas, a captação de água e o lançamento de efluentes, decorrentes da atividade minerometalúrgicas, nos corpos hídricos do município produzem uma série de problemas, visto que as
indústrias têm total controle dos locais de captação, podendo impossibilitar qualquer tipo de uso
(doméstico, agrícola, extrativista, lazer, etc.) pela população que está sob área de influência das
empresas e, assim, gera conflitos sociais para ter acesso à riqueza hídrica e os acidentes
ocasionam impactos ambientais no município de Barcarena.
Palavras-Chave: Recursos Hídricos, Barcarena, Amazônia, Brasil

ABSTRACT
Mining is a prominent economic activity in Brazil and Pará. Barcarena is part of the mining cycle in
the mid-1970s, mainly by the privileged geographical location in the region, giving conditions to
the implementation of a mining-metallurgical industrial complex and a port complex with large
capacity flow. However, mining activity uses large amounts of water and therefore contributes to
increased environmental risk and conflicts involving water resources in Barcarena. We aimed to
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assess the social and environmental impacts that affect the population of the municipality of
Barcarena. According to the research conducted, water abstraction and effluent discharge,
resulting from mining and metallurgical activity in water bodies of the city produce a number of
problems, since the industries have total control of capture sites, may preclude any use
(domestic, agricultural, extractive, leisure, etc.) by the population that is under the area of
influence of the companies and thus generates social conflicts to access water wealth and
accidents cause environmental impacts in Barcarena.
Keywords: Water Resource, Barcarena, Amazon, Brazil

1. INTRODUÇÃO
As preocupações ambientais tiveram maiores repercussões no cenário nacional a partir da década
de 1980 com a definição da Política Nacional do Meio Ambiente (1981) e a Constituição de 1988.
A política ambiental se caracterizou pela valorização do aspecto biótico da questão ambiental
omitindo os aspectos antrópicos dessa problemática, uma vez que a sua definição quanto ao Meio
Ambiente considera as interações física, química e biológica não mencionando aos aspectos
sociais nessa relação, (MAIMON, 1995).
Os impactos ambientais são desequilíbrios existentes no meio ambiente causado pelo encontro
do homem com a natureza. O uso irracional dos recursos naturais do ecossistema Amazônico tem
provocado intensos problemas socioambientais, principalmente, por conta da derrubada e
queimada da floresta seja para a atividade madeireira ou até mesmo para criação de áreas de
pastagem, ou contaminação dos corpos hídricos por uso de agrotóxicos em cultivos e também por
acidentes oriundos de outras atividades econômicas que são desenvolvidas na região.
A mineração é uma atividade econômica de destaque, no Brasil e no Pará, visto que sua
importância é evidenciada através dos níveis de produção, da renda gerada, dos investimentos
realizados e do papel que exerce no saldo da balança comercial. A indústria mineral é a principal
força econômica paraense. O estado do Pará possui papel de destaque na atividade mineral
ocupando o 2º lugar no ranking nacional de produção, com participação que gira em torno dos
22%, deixando o estado paraense como referência absoluta da atividade na região Norte
(SETRAN, 2009). Apesar de o estado apresentar uma economia diversificada, a atividade mineral
tem participação significativa no Produto Interno Bruto (PIB) paraense e essa produção mineral se
divide em principalmente entre oito substâncias (94%), quais sejam o minério de ferro, o minério
de cobre, a bauxita, o minério de manganês, o ouro, o caulim, o calcário e a água mineral
(SETRAN, 2009).
O município de Barcarena ganhou destaque ao se inserir no ciclo da mineração, durante os
Grandes Projetos desenvolvidos na Amazônia na época do Regime Militar (1964-1985), nas
décadas de 1970, 1980 e início da década de 1990, principalmente por conta da localização
estratégica na região amazônica, dando condições à implantação de um complexo industrial e de
um complexo portuário com grande capacidade de escoamento, que hoje foi consolidado em Vila
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do Conde (Ferreira et al., 2011). Desta forma, o município concentra um importante pólo
industrial mineral, onde está instalado um complexo minero-metalúrgico, com indústrias metalmecânicas, dentre as quais se destacam a Alumínio Brasileiro S/A (ALBRAS), que beneficia
alumínio primário e a Alumina do Norte do Brasil S/A (ALUNORTE), atualmente a maior usina de
beneficiamento de bauxita do mundo, e duas fábricas de beneficiamento de caulim, quais sejam,
Pará Pigmentos S/A (PPSA) e Imerys Rio Capim Caulim (IRCC) (Ferreira, 2015).
O Complexo Portuário de Vila do Conde foi inaugurado pela Companhia Docas do Pará (CDP), em
24 de outubro de 1985, está localizado à margem direita do rio Pará, no local chamado de Ponta
Grossa, em frente à baía do Marajó, formada pela confluência do escoadouro natural da
navegação dos rios Tocantins, Guamá e Capim, com amplo acesso marítimo e fluvial no local.
Devido a sua localização geográfica privilegiada, transformaram o complexo portuário em uma
eficiente ligação da região com o resto do mundo, bem como a grandes extensão de frente
acostável com seus 7 berços de atracação, calado de 14 metros, fácil acesso marítimo, fluvial e
rodoviário, ampla disponibilidade de áreas para expansão, reduzidos custos com manutenção e
infraestrutura (dragagem, balizamentos e cais) e a total integração entre porto e os municípios
vizinhos (CDP, 2015).
Das atividades econômicas que são desenvolvidas no município, a atividade minero-metalúrgico
vem gerando muitos conflitos envolvendo o uso dos corpos hídricos entre as indústrias e a
população local, pois a atividade mineradora utiliza grande quantidade de água e acaba
contribuindo para o aumento do risco ambiental e de conflitos que envolvem os recursos hídricos
do município e dos seus adjacentes. Diante de tal problemática, objetiva-se neste trabalho
analisar os impactos socioambientais que afetam a população do município de Barcarena
provocados pela atividade econômica que é desenvolvida na localidade.
A escolha do município de Barcarena para o referido estudo foi motivada pelo crescente processo
de industrialização local, contrastado com alguns acidentes ambientais ocorridos na região. Esse
pólo industrial tem experimentado um crescimento alarmante com a instalação e funcionamento
de diferentes empresas na área de mineração. No entanto, o crescimento industrial não foi
acompanhado por medidas de controle e fiscalização por parte dos órgãos ambientais, tanto
estadual como municipal. De acordo com Bahia et al. (2012) atualmente, quase na sua totalidade,
as próprias empresas é que realizam um controle e monitoramento ambiental, visto que estes
órgãos ambientais não possuem a infraestrutura física e de recursos humanos apropriados e
qualificados.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O município de Barcarena está localizado no estado do Pará, na mesorregião Metropolitana de
Belém, mais precisamente na microrregião de Belém. Ao norte é banhado pela Baía do Guajará, a
leste recebe a foz da bacia hidrográfica do rio Guamá, a sudoeste tem a contribuição do rio Pará,
a oeste recebe a foz da bacia hidrográfica do rio Tocantins e a sul do rio Moju. A área de estudo
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integra em termos fisiográficos, com sucessivos promontórios e enseadas, além de várzeas de
maré holocênicas ligadas ao estuário do rio Pará e falésias do Grupo Barreiras, apresenta
depósitos aluvionares recentes, constituídos por cascalhos, areias e argilas inconsolidadas do
Holoceno que integram a planície Flúvio-Marinha, a Floresta Ombrófila Densa e a Floresta Aluvial
compõem o revestimento florístico, entretanto, florestas secundárias também ocorrem
atualmente, nas áreas de terra firme (Oliveira, 2002, apud Ribeiro, Senna e Torgan, 2008).

Figura 1 - Mapa de localização do município de Barcarena/PA, Amazônia Brasileira

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado uma pesquisa bibliográfica e documental,
onde foram levantados dados de ocorrência de problemas ambientais no município de Barcarena,
para tal foram analisados processos, laudos e relatórios dos órgãos competentes a nível municipal
e estadual, além de reportagens que evidenciaram tais problemas.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O crescimento populacional após a criação do complexo industrial torna-se bastante evidente
com os dados do IBGE, onde na década de 1970 a população de Barcarena era de 17.480
habitantes, enquanto no ano de 2015 já era de 115.779 habitantes. No entanto, esse intenso
crescimento populacional não veio acompanhado de planejamento urbano por parte dos
governantes municipais e a população é a mais prejudicada, pois sofre com carência de
infraestrutura urbana.
Um dos problemas que a população e a natureza tem sofrido em Barcarena está relacionado ao
lançamento de efluentes, decorrentes da atividade minero-metalúrgica, nos corpos hídricos do
município o que produz uma série de conflitos (ver quadro 1), pois a contaminação dos corpos
hídricos impossibilita qualquer tipo de uso (doméstico, agrícola, extrativista, lazer, etc.) pela
população que está sob área de influência das empresas. E com a possibilidade de novas fábricas
serem instaladas no município, o cenário torna-se preocupante, pois a estrutura administrativa do
município de Barcarena sofreu poucos avanços, principalmente, no que diz respeito à gestão
ambiental, gestão dos recursos hídricos. Nesse sentido, destaca-se o possível aumento de
conflitos pelo uso da água nas áreas de influência direta desses projetos.
Quadro 1 - Cronologia dos incidentes entre a atividade mineradora e os corpos em Barcarena/PA

PERÍODO

INCIDENTE

Início de 2003

Sindicato dos Químicos de Barcarena denuncia impactos da mineração do caulim
sobre igarapés da Vila do Conde.
Relatório Técnico do Instituto Evandro Chagas sobre o fenômeno da mortandade
de peixes ocorrido no dia 23/06/03 na Praia de Itupanema.
Relatório Técnico do Instituto Evandro Chagas sobre o impacto no rio Murucupi
em decorrência do transbordo de efluentes da bacia de rejeitos sólidos da
Alunorte
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves constata contaminação na fauna,
flora e solo da Vila do Conde.
Moradores de Vila do Conde, através do Centro Comunitário de Vila do Conde,
denunciam continuidade da contaminação dos igarapés pela Imerys.
Derramamento de efluentes no rio Murucupi oriundos dos resíduos do processo
de beneficiamento da bauxita (lama vermelha) pela empresa Alunorte
Moradores de Vila do Conde denunciam nova contaminação dos igarapés pela
Imerys
Vazamento de caulim na Vila do Conde. O vazamento ocorreu durante
manutenção de uma das tubulações da empresa Imerys
O Ministério Público do Estado do Pará (MPE) e o Ministério Público Federal (MPF)
confirmaram que ocorreu um vazamento de caulim no igarapé Dendê.

Abril de 2003
Junho de 2003

Outubro de 2007
Março de 2008
Abril de 2009
Novembro de 2011
Agosto de 2013
Maio de 2014

Fonte: Ferreira (2015). Adaptado pelos autores.
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Figura 2 - Naufrágio do navio com bois em Barcarena/PA.
Fonte: Reportagem “Embarcação afunda e bois tentam escapar de naufrágio em Barcarena”, Jornal G1 Pará.

Um dos impactos socioambientais mais recentes ocorreu no dia 06 de outubro de 2015, quando
um navio que transportava carga de cinco mil bois vivos afundou no cais do porto de Vila do
Conde, em Barcarena. Com o naufrágio, a mancha de óleo que vazou do navio poluiu rios e
igarapés, e se espalhou por todas as praias do município, já as carcaças de bois em decomposição
além de contribuir na contaminação dos corpos hídricos causaram forte odor na localidade. Os
reflexos desse grave acidente foram sentidos não só pela população de Barcarena, mas pelos
municípios vizinhos. As famílias que dependem economicamente do turismo e da pesca ficaram
bastante prejudicadas, além da impossibilidade de uso da água devido à contaminação.

CONCLUSÃO
Mesmo diante de todos os impactos socioambientais que vem ocorrendo no município de
Barcarena, ainda há uma carência de infraestrutura e de políticas socioambientais pensadas para
essa área, tanto pelas empresas que compõem o pólo industrial quanto pelos órgãos públicos
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locais, co que acaba comprometendo a qualidade socioambiental, dos cursos hídricos e das
comunidades em seu entorno que estabelecem relação direta.
Diante desse cenário de grandes problemas ambientais, a articulação entre o planejamento
ambiental, o uso do solo e a gestão de recursos hídricos torna-se fundamental para que o
município minimize os impactos causados não só aos corpos d’água, mas ao meio ambiente como
um todo. Neste sentido, os órgãos públicos têm um importante papel na solução de conflitos
envolvendo os recursos hídricos, na proteção da riqueza natural, no apoio as comunidades
atingidas pelos incidentes ambientais e, não apenas, ser responsável pelo licenciamento de
empresas, além de realizar as ações de fiscalização apenas quando ocorrem acidentes ambientais.
Essas ações devem ser rotineiras, visando proporcionar um caráter preventivo na gestão
ambiental.
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RESUMO
Impactos socioambientais advindos de atividades econômicas são alvos de muitos estudos e de
grandes controvérsias, em especial na Amazônia Brasileira. Uma das principais questões diz
respeito à área de influência direta e indireta de tais impactos. Nesse sentido, o presente estudo
visa analisar os possíveis impactos ao município de Abaetetuba/PA causados pelo acidente com
navio no Porto de Vila do Conde em Barcarena/PA que ocorreu em 06/10/2015 e definir as áreas
de influências dos impactos no referido município. Serão analisados os relatórios técnicos
produzidos pelos Órgãos Públicos Estaduais e Municipais, entrevistas com moradores do
município de Abaetetuba e imagens de satélite e dados cartográficos. Assim, a partir do naufrágio
do navio “Haidar” que continha cinco mil bois e 700 mil litros de óleo combustível, constatou-se a
poluição dos rios do entorno ao acidente devido ao vazamento de óleo e a decomposição dos
corpos dos animais submersos presos na embarcação ou espalhados pelos rios. Focos de poluição
nos corpos dágua foram encontrados em localidades de Abaetetuba, o que impossibilitou o
consumo desta água e dos peixes e, consequentemente, afeta a reprodução do modo de vida das
populações ribeirinhas. A delimitação da área de influência direta e indireta dos impactos do
acidente vai contribuir para orientar a ajuda governamental às pessoas diretamente atingidas e a
ação de mitigação dos impactos pelos responsáveis pelo acidente.
Palavras-chave: Recursos Hídricos. Poluição. Impactos. Amazônia. Brasil.
ABSTRACT
This study intends to analyze the possible impacts of the maritime accident occurred in Barcarena
that culminated in the ship sinking with 5000 oxen and 700,000 liters of fuel oil in Vila of Conde
Port, and that affected the local population of Abaetetuba city . Technical reports will be used,
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interviews with affected families, satellite imagery and map data (cartographic databases, tidal
current maps, etc.) will be used to detect the impacts and to define the areas of direct and
indirect influences of them in Abaetetuba.
Keywords: Water Resources. Pollution. Impacts. Amazon. Brazil.

1. INTRODUÇÃO
Na Amazônia brasileira, os rios são muito utilizados para fins econômicos, em especial para o
aproveitamento energético e para o transporte de cargas e passageiros, a fim de suprir as
demandas das atividades industriais estabelecidas no território nacional. Na bacia do baixo
Tocantins podemos perceber claramente essas situações com a hidrelétrica de Tucuruí e a área
portuária de Vila do Conde14em Barcarena.
Neste artigo iremos abordar os impactos provocados pelo acidente ambiental que conteceu no
Pier do Porto de Vila do Conde no rio Pará, e as suas consequências para população que reside
nas ilhas do municipio de Abaetetuba. Devido à atividade portuária, o porto de vila do conde
concentra atividades de carga, descarga, transporte e armazenamento de diversos produtos
dentre os quais se destacam minérios e combustiveis, proporcionando um ambiente de risco para
as populações que residem em sua redondeza, levando a sociedade a ser mais exigente nas
questões de proteção e reparação de danos ambientais (RODRIGUES e SZLAFSZTEIN, 2010).
No dia 06 de outubro de 2015 o município de Abaetetuba vivenciou de forma negativa os reflexos
de um acidente ambiental devido ao naufrágio do navio "Haidar", de bandeira libanesa, no Pier
300 do porto de Vila do Conde, com quase 5 mil bois e 700 mil litros de óleo combustível, o que
provocou a poluição das praias, rios e igarapés da região, tanto pelo vazamento de óleo do navio
como pela decomposição dos corpos dos animais que morreram presos ao navio ou ficaram
flutuando mortos pelos rios e vindo a atingir as ilhas e praias do entorno do acidente, como as do
município de Abaetetuba2 .
O reflexo desse acidente notou-se nos rios que integram a bacia do rio Pará, afetando a
população ribeirinha. Deste modo, o estudo pretende analisar a área de influência direta e
indireta dos impactos do acidente, de modo a subisidiar a gestão municipal e estadual a partir de
ações diante das familias diretamente atingidas, a fim de mitigar os impactos causados pelos
responsáveis do acidente.
Ao se tratar de uma bacia hidrográfica, o impacto é compartilhado por todos que integram tal
bacia, entendimento ligado ao pensamento sistêmico e complexo, que não se resume somente ao
5

1

Segundo Chagas (2001 apud RODRIGUES e SZLAFSZTEIN, 2010, p. 4) o porto de Vila do Conde, construído as margens
do rio Pará e da baía do Marajó, permite a navegabilidade e movimentação de embarcações de grande calado.
2
Municipio da Amazônia Praraense, localizado as margens do rio Maratauíra, afluete do rio Pará, com uma população
estimada de 148.873 habitantes, sendo geograficamente estruturado em três realidades distintas: A zona urbana; a
zona rural ribeirinha, constituída de setenta e duas ilhas e a zona rural (SEMAS, 2015).
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pensamento puramente quantitativo, mas como um processo também qualitativo, devido à
multiplicidade de elementos e interações que ocorrem no sistema ambiental (CAMPOS, 2010).

2. MATERIAIS E MÉTODO
Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico referente à temática proposta, e
posteriormente foram avaliados os relatórios e laudos emitidos pelo órgão estadual3 , sobre a
análise da água, e pelo órgão municipal através dos relatórios das Secretarias Municipais de
Assistência Social (SEMAS) e de Meio Ambiente (SEMEIA) de Abaetetuba4 . A partir destes
levantamentos foram identificadas as famílas atingidas para a realização de entrevistas, a fim de
se identificar empiricamente as consequências do acidente sobre a população ribeirinha do
município. Além disso, foram analisadas as cartas de correntes de maré elaboradas pela Marinha
do Brasil e por Souza (2006) em sua dissertação de mestrado e, em seguida, foi modelado a área
de inundação do município de Abaetetuba por meio de um modelo digital de elevação (SRTM) e
dados de cotas fluviométricas visando delimitar as áreas de impacto direto e indireto do acidente
ocorrido no porto de vila do conde em Barcarena.
6

7

3. RESULTADO E DISCUSSÃO
Os resultados a seguir tratam da análise e espacialização dos locais identificados pela SEMEIA
como estando impactos pelo acidente em Vila do Conde. Em seguida, é feita a análise do relatório
sobre qualidade de água emitido pelo LACEN e, por fim, temos o resultado da modelagem
hidrológica visando delimitar as áreas de impactos diretos e indiretos em Abaetetuba.
3.1. Localidades de Abaetetuba afetadas pelo acidente ambiental no Porto de Vila do Conde
Em virtude das inúmeras reclamações da população sobre o ocorrido, a Secretaria de Meio
Ambiente (SEMEIA) constatou durante suas ações pelas ilhas de Abaetetuba, a presença de óleo
na vegetação ciliar e na superfície das águas do canal hídrico; carcaças de animais nas margens
dos corpos hídricos. Uma vez constatado estes focos de poluição, os técnicos da SEMEIA
registraram as coordenadas geográficas destes locais, coletaram amostras de água e realizaram
registro fotográfico e entrevistas com a população local. Os referidos locais que tiveram impactos
visíveis estão identificados abaixo no Mapa de Localização da Área de Estudo.

3

Laudo emitido pelo Laboratório Central do Estado do Pará (LACEN).
Os relatórios foram produzidos pelas Secretarias de Meio Ambiente (SEMEIA) e a Secretaria de Assistência Social
(SEMAS) do municipio de Abatetetuba, sendo os mesmos solicitados através de ofício.
4
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Figura 1 - Mapa de Localização da Área de Estudo

A população que reside nas ilhas do município de Abaetetuba percebeu os efeitos do acidente a
partir de manchas de óleo que apareceram nas águas dos rios, na vegetação ciliar e na areia da
praia, além da presença de um forte odor e de algumas carcaças de animais que impossibilitaram
o consumo de água, peixe e camarão. Na Vila de Beja que é considerada uma área de balneário da
população abaetetubense, o impacto foi visível, pois a água do rio e a areia apresentaram muitas
manhas de óleo, que fez com que a prefeitura interditasse a praia proibindo o banho e a pesca no
local.
3.2. Repercussões do acidente sobre as comunidades ribeirinhas de Abaetetuba
Segundo os dados do laudo produzido pelo Laboratório Central do Estado (LACEN) que foi
entregue à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba, o monitoramento da
qualidade da água após o naufrágio do navio ocorrido no porto de Vila do Conde foi realizado nos
pontos identificados abaixo, para se constartar como o sinistro afetou o referido município.
Os pontos P.01 (Praia de Beja-100 m da margem) e P.02 (Praia de Beja) são referentes a água do
rio e ao serem analisados apresentaram suas variáveis dentro dos valores aceitáveis pela

231

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
___________________________________________

resolução n° 357/2005 do CONAMA para corpos hídricos Classe 2, com exceção da variável cor
verdadeira (78 e 82 uH respectivamente) que estão pouco acima do limite. Porém também foram
constatadas alterações no odor, bem como a presença de óleos e graxas, o que caracteriza esta
água como imprópria para contato primário.
O P.03 (àgua de estabelecimento comercial) refernte a água subterrânea (poço) utilizada para o
abstecimento humano, apresentou os parâmetros organolépticos cor aparente (21 uH) e ferro
total (0,47 mg/L) acima do limite recomendado pela Portaria nº 2914/2011 do Ministério da
Saúde, que recomenda os padrões de potabilidade para consumo humano. Por ser um sistema de
abastecimento de água subterrânea, é comum que haja uma concentração elevada de ferro, e
consequentemente pode afetar a cor desta água, como ocorre neste caso.
Os pontos P.04 (Praia de Beja) e P.05 (Praia de Beja) referentes a água do rio, apresentaram
valores acima do recomendado nos parâmetros cor verdadeira (94 e 94 uH respectivamente),
ferro (0,64 e 0,6 mg/L respectivamente), fósforo (0,6 e 0,6 mg/L respectivamente) e sólidos
dissolvidos (580 e 600 mg/L). Os valores elevados de cor estão associados à presença de sólidos
dissolvidos, logo ambos estão em valores acima do recomendado, assim como ferro que também
pode causar cor na água. O parâmetro fósforo pode ter origem natural (matéria orgânica) ou
antropogênica (lançamento de esgotos, excrementos de animais, etc) e não apresenta problema
sanitário, mas deve ser monitorado em corpos hídricos por ser um nutriente que em
concentrações elevadas pode causar a eutrofização. Estes pontos também foram considerados
impróprios para contato primário devido a presença de óleos e graxas e percepção de odor fétido.
Os pontos P.06 (Rio Cujari) e P.09 (Igarapé Guajará de Beja) ambos pontos de água do rio,
também apresentaram os parâmetros cor verdadeira (103 e 143 uH respectivamente), ferro (0,79
e 0,93 mg/L) e fósforo (0,8 e 1 mg/L) acima do valor estabelecido pelo CONAMA. Nestes pontos
também foram verificados os parâmetros microbiológicos Coliformes totais (CT), E. coli e
Enterococos onde foi constatado a presença de CT e Enterococos acima dos valores estabelecidos
pelo padrão de balneabilidade (Resolução CONAMA 274/2000) o qual está disposto como padrão
de qualidade para corpos hídricos. O grupo Enterococos representa contaminação fecal (humana
ou animais) e por isso esses pontos também estão impróprios para contato primário.
Os pontos P.07 (Rio Cujaru) e P.08 (Igarapé Arapiranga de Beja) ambos utilizados para o
abastecimento humano, apresentaram os valores de Coliformes totais acima do limite
estabelecido na Resolução 357/05 e por ser utilizada também para consumo humano, esta água
deve passar por tratamento, apesar deste parâmetro não ser um indicador de contaminação
exclusivamente fecal, mas pode representar outros organismos de vida livre. Para melhor
conhecimento da qualidade microbiológica da água desses pontos, deve ser incluído o
monitoramento de E. coli.
A partir dos resultados deste laudo, pôde-se verificar que os impactos mais perceptíveis do
naufrágio nesses pontos de amostragem foram a alteração no odor e a presença de óleos e graxas
e materiais flutuantes. Segundo Von Sperling (2005) essa quantidade de óleos presente na água
pode ocasionar a formação de filmes sobre a superfície de águas, o que dificulta a troca de
oxigênio dissolvido do corpo hídrico com a atmosfera. Além disso, esses óleos podem-se depositar
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nas margens ou ainda causar o consumo de oxigênio dissolvido no meio hídrico, dificultando a
sobrevivência das espécies aquáticas. Considerando que na região há uma população ribeirinha
que depende dessa água para seu abastecimento doméstico, além da economia local, pois os
mesmos dependem dos peixes tanto para consumo próprio como para sua economia (venda), é
possível perceber que o sinistro impactou de forma direta principalmente o modo de vida dessa
população.
A SEMEIA realizou um diagnóstico sobre os impactos ambientais58da poluição sobre as
populações ribeirinhas, a partir da identificação de focos de poluição e levantamentos em campo
nas localidades atingidas, que posteriormente também foram visitadas pelas assistentes sociais da
SEMAS, fazendo com que a prefeitura municipal realizasse um plano de ação envolvendo várias
secretarias a fim de se ter um diagnóstico sobre os efeitos deste acidente sobre o seu território.
A partir das visitas foram elaborados dois relatórios6 , com objetivo de subsidiar a gestão municipal
a buscar os meios legais, para garantir os direitos sociais da população residente nestas áreas e
subsidiar intervenções futuras.
A SEMAS constatou que 1.253 famílias residem nas áreas afetadas pelo acidente de Vila do
Conde, correspondendo a um total de 4.454 pessoas. Nas localidades de Beja, Arienga e
Arapiranga foram contabilizados 235 familias afetadas (788 pessoas); no Capim 155 familas (584
pessoas); Guajará de Beja 292 familias (1.129 pessoas); Tauerazinho, Jarumã e Pirocaba 105
famílias (386 pessoas); Tabatinga 141 pessoas (533 familias) e Campopema 285 famílias (1034
pessoas).
Verificou-se que dos 4.454 membros das famílias residentes nas localidades afetadas, 1.618
desenvolvem atividades geradoras de renda ou são aposentadas e deste total 867 (53,5%) são
pescadores/extrativista. Ao analisar a renda familiar dos entrevistados, pode-se constatar que,
53% das famílias situam-se na faixa de até meio salário mínimo.
Ao analisarmos o demonstrativo geral constatou-se que das 2.619 familias entrevistadas, 736
(28%) retiram alimentos do rio. Em relação ao abastecimento de água para 344 (13%) das
famílias, a água do rio é a única disponível para o consumo. Outro fator que demonstra a
importância do rio para as comunidades afetadas, é que para 54% das pessoas que desenvolvem
atividades geradoras de renda são pescadores, dados estes que representam a vulnerabilidade
dessas famílias.
9

5

De acordo com o art. 1° da Res. 01, de 23.1.86 do CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente, considera-se
impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada
por qualquer forma de matéria ou energia resultantes das atividades humanas, que direta ou indiretamente, afetamse: a saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas
ou sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais.
6
Relatório de intervenção social junto às famílias afetadas pelo acidente ambiental de vila do conde Barcarena – PA,
Secretaria Municipal de Assistência Social –SEMAS, 2015 e Relatório Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEIA,
2015.

233

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
___________________________________________

3.3. Modelagem Hidrológica e Delimitação de Áreas de Influências do Impacto Ambiental
A partir da modelagem hidrológica com uso do MDE SRTM de 30 metros e o seu processamento
no software TerraView Hidro 0.4.1 onde se gerou o descritor HAND (High Above the Nearest
Drainage), criado por Rennó et al. (2008), que possibilita a modelagem de superficies com valores
de proximidade à rede de drenagem mais próxima, o que permite estimar áreas suscetíveis ao
fenômeno de inundação, dentre outros fenêmenos naturais.

Figura 2 - Mapa de Influências Direta e Indireta dos Impactos Ambientais

Como os impactos do acidente são difundidos a partir da dinâmica hídrica do rio Pará ocasionada
pelas correntes de maré, as quais são presentes na área de estudo, optou-se por delimitar as áreas
de influência direta e indireta aos impactos segundo as áreas suscetíveis a inundação a partir do
HAND, o que permitu a geração do mapa de influência direta e indireta dos impactos, conforme
figura 2.
A classificação do HAND em 3 classes feita a partir das cotas fluviométricas do Rio Tocantins, o qual
é um dos tributários mais importantes do Rio Pará, permitiu a separação das classes de massa
dágua, mata ciliar e áreas de terra firme. A delimitação das áreas de influência direta e indireta foi
feita a partir da junção das classes de massa dágua e mata ciliar (áreas suscetíveis a inundação) que
formaram a área de influência direta e a classe restante gerou a área de influência indireta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos levantamentos feitos acerca dos impactos ambientais gerados pelo acidente ambiental
do porto de vila do conde em Barcarena, o qual refletiu sobre as comunidades ribeirinhas de
Abaetetuba, pode-se contatatar que as famílias atingidas tiveram o seu cotidiano afetado, por não
poderem utilizar o rio para retirar alimento ou até mesmo de utiliza-la para o consumo e a
realização de suas necessidades de higiene e lazer. Os pescadores que correspondem a 53% da
população geradora de renda foram os mais afetados, pois a pesca foi comprometida e os seus
instrumentos de trabalho foram danificados pelo óleo.
A falta de respostas imediatas ao impacto e a resistência em reconhecer que as localidades de
Abaetetuba foram atingidas, implicaram no agravando dos impactos do acidente, o que ocasionou
um clima de insegurança e incerteza para as comunidades ribeirinhas que vivem as proximidades
desta área portuária.
Hoje se precisa pensar tanto na prevenção como na reação a partir de planos que utilizam uma
abordagem sistêmica, integrada e participativa envolvendo estados, empresas, municípios e a
população local. Pois, por tratar-se de uma área portuária de grande fluxo, deve-se sempre
considerar a probabilidade de ocorrer vazamentos e naufrágios, que poderão comprometer a
bacia hidrografica do rio Pará, afetando consequentemente municipios próximos
geograficamente, como Abaetetuba. A partir dos dados de MDE e cotas fluviométricas e seu
processamento visando gerar o descritor HAND pode-se produzir áreas de influências dos
impactos ambientais difundidos a partir da dinâmica dos recursos hídricos. Espera-se que tais
informações auxiliem no processo de minimização dos impactos e melhor atendimento à
sociedade atingida por tal problema.
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RESUMO
Sobre o paradoxo da água na Amazônia brasileira, estamos analisando os dados estatísticos da
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB/IBGE (2000 e 2008), o Sistema Nacional de
Informações do Saneamento – SNIS/Ministério das Cidades (2005 e 2009), do Atlas de
Saneamento da Agência Nacional das Águas – ANA (2013) e do Instituto Trata Brasil (2014).
Objetivamos identificar que fatores estariam comprometendo a qualidade dos sistemas de
abastecimento de água à população nos municípios que compõem a RMB. Segundo dados do
IBGE (PNSB, 2008), mesmo com os avanços no País em relação ao período 2000/2008 onde
ocorreu um crescimento na ordem de 23% no número de domicílios abastecidos de água por rede
geral. No quadro de precariedade deste serviço na Região Norte do País, houve apenas um
discreto crescimento na ordem de 2,25%, subiu irrisoriamente de 44,3% em 2000, para 45,3% em
2008. Em outra pesquisa (SNIS, 2011), em 19 estados o índice de atendimento urbano com rede
de água em 2009 foi superior a 90%, enquanto que em outros três, o índice situou-se próximo ou
abaixo dos 50%: Rondônia, 54,8%; Pará, 53,9%; e Amapá, 41,7%.
Palavras-Chave: Recursos Hídricos, Hidrogeografia, Hidropolítica, Amazônia, Brasil

ABSTRACT
About the paradox of water in the Brazilian Amazon, we are analyzing the statistical data from
IBGE, Ministry of Cities, National Water Agency and Institute It Brazil. According to the IBGE,
despite advances in the country for the period 2000/2008 which was an increase of around 23%
in the number of households supplied water for general network. In the precarious framework of
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this service in the North region, there was only a slight increase of about 2.25%, from 44.3% in
2000 to 45.3% in 2008. In another survey (SNIS 2011), it is observed that in 03 states urban
service rate with the water supply in 2009 the index was near or below 50%: Rondônia, 54.8%;
Pará, 53.9%; and Amapá, 41.7%.
Keywords: Water Resource, Hidrogeography, Hydropolitics, Amazon, Brazil
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa uma reflexão sobre o paradoxo da água na Amazônia brasileira e
veremos que nela não existe uma crise de disponibilidade de água doce, mas sim a crise do
desigual acesso à água potável.
Ao analisamos os dados de 2005 divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento – SNIS/Ministério das Cidades, da população com índice total de abastecimento de
água, verificamos que nos 7 estados da Região Norte, que juntos correspondem a Amazônia
brasileira, apenas os estados do Tocantins e Roraima se aproximavam da média nacional em que
entre 81 a 90%. Somente o Amazonas entre 61 a 80%. Acre, Amapá e Rondônia com índices entre
41 a 60% de atendimento, ficando em último e trágico lugar, o Pará estava com um medíocre
índice de menos de 40%. Mas os índices de atendimento total de água para a população dos
municípios desses estados mostraram que a distribuição espacial desses serviços era ainda mais
grave. Visto que na grande maioria dos municípios esse índice estava abaixo de 50% da população
atendida e apenas um número muito reduzido de municípios, com um destaque para as capitais
dos estados, esses serviços estariam atendendo mais de 70% da população.
Já a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – PNSB/IBGE (IBGE, 2008), mostrou que mesmo com os avanços no País em relação ao
período 2000/2008 onde ocorreu um crescimento na ordem de 23% no número de domicílios
abastecidos de água por rede geral. O quadro de precariedade deste serviço na Região Norte do
País, ainda era muito evidente, visto que para o mesmo período houve apenas um discreto
crescimento na ordem de 2,25%. Pois o número de domicílios abastecidos por rede geral de água
na Região Norte, subiu irrisoriamente de 44,3% em 2000, para 45,3% em 2008. Contrastando com
os dados que mostram um aumento no número de domicílios atendidos no país de 63,9% em
2000, para 78,6% em 2008.
Em outro Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto divulgado em 2011 (SNIS/Ministério das
Cidades) os dados referentes aos níveis de atendimento com rede de água em 2009, mostram
que o país já possuía 82,4% da população total atendida, contudo, a Região Norte ainda estava
em último lugar com 54,6% da sua população total atendida por esse serviço. Para a população
urbana brasileira, esses índices chegavam a 93% e na população urbana na Região Norte já
chegavam a 67,9%. Mas ainda bem distante da realidade das demais regiões brasileiras.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
O tema ora estudado apresenta duas etapas, na primeira foram realizadas pesquisas bibliográfica
e documental incluindo dados e informações de mapas temáticos da ANA/CNARH Agência
Nacional das Águas – Cadastro Nacional de Recursos Hídricos – Atlas Brasil (2008). O PNHR –
Plano Nacional de Recursos Hídricos (2003/2006), PNSB – Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico (IBGE/2008) bem como o SNIS - Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento
(2011), a exemplo os Índices de atendimento total de água Brasil, Região Norte e no Pará (SNIS,
2005 e 2011). As figuras 1, 2, 3 e 4 apontam a comparação desses índices no estado do Pará em
relação aos demais estados do País e destaca o desempenho do abastecimento nos municípios da
Região Norte, assim como o desempenho nos municípios do Estado do Pará.
Tal investigação possibilitou primeiramente o recorte espacial nos níveis: Pais, Região Norte e o
Estado do Pará. Para a segunda fase da pesquisa (2014/2015), estamos aplicamos o recorte
espacial nos níveis: Região Metropolitana de Belém, e em bairros dos municípios de Belém e
Ananindeua.

Se o problema não está na baixa disponibilidade hídrica por que as demandas urbanas da
população da RMB não estão sendo atendidas satisfatoriamente? Que fatores estariam
comprometendo a qualidade do sistema de abastecimento de água à população? E quais são os
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usuários públicos responsáveis pela gestão desses serviços? Essas questões, ora levantadas,
refletem o ponto central desta pesquisa desenvolvida desde 2013, sob a coordenação de
professores e alunos do Grupo de Pesquisa Geografia das Águas da Amazônia – GGAM,
pertencentes a Faculdade de Geografia e Cartografia – FGC e do Programa de Pós-Graduação em
Geografia - PPGEO da Universidade Federal do Pará – UFPA. Que é entendermos como a
população amazônida, em particular na Região Metropolitana de Belém – RMB, localizada numa
região rica em disponibilidade hídrica atmosférica, superficial e subterrânea vem tendo problemas
no acesso aos serviços de abastecimento de água potável a partir dos modelos de gestão público
e privado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando analisamos os dados de 2005 divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento – SNIS/Ministério das Cidades, referente aos índices de atendimento total de água
para a população dos estados da Região Norte, verificou-se que a distribuição espacial desses
serviços era ainda mais grave. Visto que em 4 dos 7 estados esse índice estava abaixo de 60% da
população atendida. Segundo esses dados apenas os estados do Tocantins e Roraima se
aproximavam da média nacional, entre 81 a 90% da população com índice total de abastecimento
de água. Somente o Amazonas estava entre 61 a 80%. Acre, Amapá e Rondônia com índices entre
41 a 60% de atendimento, ficando em último e trágico lugar, o Pará com um medíocre índice de
menos de 40%.
Em outra pesquisa mais recente (SNIS, 2011), observa-se que em 19 estados o índice de
atendimento urbano com rede de água em 2009 foi superior a 90%, enquanto que em outros
três, o índice situou-se próximo ou abaixo dos 50%: Rondônia, 54,8%; Pará, 53,9%; e Amapá,
41,7%. Quanto às capitais de estado, as informações fornecidas ao SNIS em 2009 resultaram em
índice de atendimento urbano com rede de água igual a 100% para 9 capitais: Boa Vista/RR,
Palmas/TO, Belo Horizonte/MG, Vitória/ES, São Paulo/SP, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Porto
Alegre/RS, e Goiânia/GO. Outras capitais situaram-se em patamar muito próximo dos 100%:
Cuiabá/MT, 99,7%, Brasília/DF, 99,4%; e Aracaju/SE, 99,1%. Há também algumas capitais de
estados com índices muito baixos, como Macapá/AP, 42,8%, e Porto Velho/RO, apenas 38,1%.
Segundo dados do IBGE (PNSB, 2008), mesmo com os avanços no País em relação ao período
2000/2008 onde ocorreu um crescimento na ordem de 23% no número de domicílios abastecidos
de água por rede geral. O quadro de precariedade deste serviço na Região Norte do País, ainda é
muito evidente, visto que para o mesmo período houve apenas um discreto crescimento na
ordem de 2,25%. Pois o número de domicílios abastecidos por rede geral de água na Região
Norte, subiu irrisoriamente de 44,3% em 2000, para 45,3% em 2008. Contrastando com os dados
da mesma pesquisa que mostram um aumento no número de domicílios atendidos no país de
63,9% em 2000, subiu para 78,6% em 2008.
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Figura 1 - Mapa da Distribuição no Brasil dos
Índices de Atendimento Total de Água (SNIS,
2009)

Figura 2 - Mapa da representação espacial do índice
Médio de atendimento urbano por rede
de água (SNIS, 2013)

Analisando os dados referentes ao volume de água distribuída por dia, tratada e sem tratamento,
por Grandes Regiões do Brasil, verifica-se que em 2008 o país já apresentava um percentual de
92,9% do volume de água distribuído diariamente com tratamento e apenas 7,1% do volume de
água distribuído diariamente sem tratamento. Mas esses percentuais se mostram desiguais
quando analisamos os percentuais pelas 5 Grandes Regiões, pois enquanto as Regiões Nordeste,
Sudeste, Sul e Centro-Oeste apresentavam um percentual do volume de água distribuído
diariamente com tratamento acima dos 91%, na Região Norte esses percentual ainda estava bem
abaixo com apenas 74,3%. Já para o volume de água distribuído diariamente sem tratamento
essas 4 regiões possuem um percentual abaixo dos 8,8%, enquanto na Região Norte esse
percentual é superior em mais de três vezes com 25,7%.
A leitura do mapa Rede de Abastecimento de água - Brasil, elaborado com dados da Pesquisa
Nacional de Saneamento Básico - PNSB 2008, revela as desigualdades regionais na distribuição de
água em todo o País. Nas áreas urbanas, o abastecimento de água prevalece sobre as rurais,
havendo uma correspondência direta entre a densidade populacional dos municípios e a
cobertura das redes. Por essa razão, a Região Sudeste se destaca como a mais fartamente servida
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pelo abastecimento água tratada, tendo praticamente atingido a universalização do serviço em
suas áreas de maior adensamento urbano-populacional (IBGE, 2011).

Figura 3 - Distribuição na Região Norte dos Índices
de Atendimento Total de Água (SNIS, 2009).

Figura 4 - Distribuição no Estado do Pará dos Índices
de Atendimento Total de Água (SNIS, 2009).

As primeiras observações feitas na pesquisa, nos levam a descrever as formas com que as
companhias gestoras fornecem o serviço de abastecimento de água e saneamento para
moradores da Região Metropolitana de Belém – RMB, sempre observando a área respectivamente gerida por uma companhia de saneamento e abastecimento, seja ela COSANPA,
Prefeituras Municipais ou Serviços Autônomos de Água e Esgoto - SAAE’s.
A Região Metropolitana de Belém (RMB) é formada pelo total de 2.101.883 habitantes e até o ano
de 2010 era composta por sete municípios: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa
Bárbara do Pará e Santa Isabel do Pará, e, a partir de 2011 também por Castanhal. Sendo o
município de Belém como a capital do Estado do Pará (SENSO/IBGE, 2010).
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A COSANPA é a responsável pelo abastecimento e saneamento em grande parte dos municípios
paraenses e na maior parte dos distritos administrativos de Belém, havendo ainda na capital do
estado do Pará, a presença do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Belém (SAAEB) que é
subordinado à Prefeitura Municipal de Belém e responsável por prestar o serviço de
abastecimento a população dos Distritos Administrativos de Icoaraci (DAICO), Mosqueiro
(DAIMOS) e Outeiro (DAIOUT).
Na Região Metropolitana de Belém a COSANPA realiza o abastecimento público com água captada
superficialmente, proveniente do sistema de captação do manancial do Utinga, onde ocorre a
captação de água no rio Guamá e bombeamento para os lagos Água Preta e Bolonha, seguindo
destes para as estações de tratamento de água – ETAs – do Bolonha, e dos bairros de São Brás e
Marco. Após o tratamento a água é distribuída para os reservatórios e estações elevatórias de
nove setores de distribuição de água da zona central de Belém (RIBEIRO, 2004; BORDALO, 2006).
O Lago Água Preta com capacidade para armazenar 10.555.000 mᵌ de água bruta que recebe
diariamente via adutoras do Rio Guamá, proveniente das chuvas e das nascentes do Igarapé Água
Preta, estando conectado através de um canal artificial, ao Lago Bolonha que possui a capacidade
de armazenar 2.100.000 mᵌ.
Outra fonte de abastecimento provém dos mananciais subterrâneos, nestes a captação é
realizada através da perfuração de poços com capacidades que variam de 60 a 360m³/h. Estas
fontes subterrâneas são comuns na região amazônica, sendo utilizadas desde o período colonial,
através da perfuração de poços públicos para o uso da população (PONTE, 2003). A COSANPA
atende primordialmente a área central da cidade e divide com o Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Belém – SAAEB –, autarquia municipal, a responsabilidade pelo atendimento do Distrito
de Mosqueiro – DAMOS.
Conforme concluem Bordalo et al (2012), estes dados atestam a concentração desses serviços
existentes, principalmente na RMB. O atendimento por serviços de abastecimento de água no
espaço metropolitano alcança apenas 65% das residências, ficando bastante atrás da média
nacional que alcança 90% (IBGE, 2010). Segundo os dados do SNIS (2006), o serviço público de
abastecimento de água gerou um volume de 119 milhões de m3 de água no ano de 2005, e em
2010 esse total atingiu a marca de mais de 166 milhões de m3 (IBGE, 2010). O volume de perdas
no sistema da RMB também é alarmante. Segundo Leão, Alencar e Veríssimo (2008), este volume
ultrapassa a marca de 55 milhões de m3. Este volume perdido, segundo os mesmos autores, seria
suficiente para abastecer 1,5 milhão de pessoas durante um ano, considerando-se um consumo
médio de 100 litros dia/hab. Esta situação contrapõe-se às metas do Brasil de atender 83% da
população até 2015, sendo necessário um crescimento de 18% do atendimento para que se possa
alcançá-la.
Esse quadro de perdas é confirmado pelo engenheiro Fernando Martins, diretor de mercado da
Cosanpa, que em entrevista declarou que “45% da água captada e tratada pela Companhia é
desperdiçada. Entre cinco pessoas, o consumo acima de 20 mil litros de água, por mês, pode
representar desperdício” (ASCOM/COSANPA, 28 de Junho de 2011). O volume total das perdas
pelo serviço de abastecimento público registrado em 2005 foi cerca de 55 milhões de m 3 de água.
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Uma quantidade bem maior do que a perda de 48 milhões de m3 registrados em 2000 (IBGE,
2002). O volume de água distribuído em 2005 foi, em média, 212 litros/pessoa/dia. No entanto,
os domicílios receberam, em média, 114 litros/pessoa/dia (IBGE, 2010; LEÃO, ALENCAR,
VERÍSSIMO, 2008).
Mais recentemente obtivemos dados para verificar os municípios paraenses, considerando os
investigados nesta pesquisa. O Instituto Trata Brasil (2014), avaliou dentre os cem maiores
municípios do território nacional aqueles que apresentaram os vinte melhores e os dez piores
índices de abastecimento total de água, onde Belém é apontada como o 92º do ranking e
Ananindeua como o último colocado entre os dez piores, ressaltando que do total de municípios
ranqueados com os piores índices cinco estão na Região Norte e três no Estado do Pará.

CONCLUSÃO
Atentamos neste trabalho que a problemática nos serviços de abastecimento de água nos
municípios de Belém e Ananindeua sejam também de gestão e não só de disponibilidade.
Segundo pesquisas aqui citadas os atendimentos nos municípios de Belém e Ananindeua são
deficientes no que se refere aos serviços de saneamento e abastecimento, visto que em
Ananindeua ainda não existe um órgão como o SAAEB e a Prefeitura Municipal não assumiu essas
responsabilidades.
A água pode ser considerada um recurso abundante na Região Metropolitana de Belém. Porém,
parte da população, principalmente aquela localizada nos espaços de expansão e nos espaços das
ilhas do município de Belém e Ananindeua não tem acesso à rede pública de abastecimento de
água, situação que se enquadra na discussão de Becker (2003) sobre o “paradoxo da abundância
do recurso versus a inacessibilidade social decorrente da má gestão dos serviços de saneamento”.
Entende-se que para a ausência de um serviço de qualidade na distribuição e abastecimento de
água tratada para algumas áreas da RMB acontecem devido à falta de investimentos no setor há
alguns anos atrás, o que levou a COSANPA a continuar operando com alguns equipamentos um
tanto desgastados, como é o caso da tubulação que faz a distribuição da água pela cidade, onde
por meios midiáticos percebe-se a tubulação se rompendo ou sofrendo vazamento devido já seus
desgastes, claro, situação essa que vem a causar problemas para a comunidade como interrupção
do serviço e inundação de ruas com a dita água propicia para o consumo. Também o aumento da
população dos municípios, com a alta taxa de migração que veio em busca de novas
oportunidades de vida, e os menos favorecidos, tanto aos que aqui já residiam, como os que
chegaram de outros lugares do país, acabaram por situar suas moradias em lugares mais
afastados do centro da cidade, onde o serviço de abastecimento de água ainda não alcançava, e
com a falta dos investimentos no setor, a situação se complicou.
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RESUMO
No Sudeste Ibérico e, especificamente, na região de Múrcia, a água tem sido, historicamente, um
bem escasso. Esta falta conduziu a um intenso controlo ancestral do recurso, uma gestão gota a
gota. Isto levou a modelos territoriais que, por vezes, mostram uma certa complexidade, face a
uma gestão da água secular. O Vale do Ricote é um exemplo claro do uso da água em um
território com um 246bjecti significativo precipitação, onde o rio Segura tem sido a base para
estruturar e articular os assentamentos, a utilização das terras, etc. Em suma, podemos dizer que
a água tem sido uma das principais restrições ao ordenamento do território; o estabelecimento
de praias fluviais, o trabalho nas margens do rio, o turismo, etc., e até novas propostas sócioeconómico emergentes associadas à água. Tudo isso justifica o interesse pelo estudo das
paisagens no passado, no presente e perspectivar as futuras, relacionadas com utilizações da água
e infra-estrutura associadas. Este trabalho tem como 246bjectivo analisar o impacto da água e a
sua gestão nas paisagens, rurais e urbanas do Vale Ricote. A metodologia assenta na pesquisa
qualitativa, sendo classificada como descritiva não-experimental, com alguns aspectos históricos a
serem considerados. O desenvolvimento é feito através da análise de documentos e literatura
relacionados com o tema em análise assim como atavés do recurso a trabalho de campo.
Palavras-chave: Paisagem, paisagens de água, Vale de Ricote, gestão da água, Espanha

ABSTRACT
The Murcia region is characterized by water scarcity, intense ancestral existing control forging
unique territorial models. Ricote Valley exemplifies this situation, structuring from the Segura
River, water being very important in its planning. River beaches, work on the riverbanks, etc.:
proposals arise associated with water and coalesced uses. Water study is interested in the past,
present and future of the landscapes of the Valley of Ricote. The aim is to study the presence of
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water in the landscape of the valley. The methodology is qualitative with descriptive nonexperimental research, with some historic character.
Keywords: Landscape, water landscapes, Valley of Ricote, water management, Spain

1.INTRODUCCIÓN
El territorio es el soporte de los elementos que alberga y de las interrelaciones entre estos.
Elementos, interrelaciones y tiempo cronológico dan lugar a expresiones diferentes del territorio,
estas pueden ser consideradas como paisaje. El CEP2000 entenderá como paisaje “cualquier parte
del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e
interacción de factores naturales y/o humanos” (Consejo de Europa, 2008). Por otro lado "hablar
de paisaje significa inevitablemente hablar de los signos y huellas que la naturaleza, por un lado y
el individuo, por otro, a través de las comunidades locales a impreso en el territorio" (Ferrari,
2005:3). Además la presencia más significativa de ciertos factores o elementos naturales, en
ocasiones, lleva a hablar de paisajes forestales, rurales, urbanos, etc. El paisaje tiene algo de
histórico según se deriva de la definición de Mata. El paisaje es, en su configuración formal, la
huella de la sociedad sobre la naturaleza y sobre los paisajes anteriores, la marca o señal que
imprime carácter a cada territorio (Mata, 2007).
El resultado de la acción humana sobre el medio da lugar a paisajes culturales, esta acción se han
configurado en el seno de las comunidades. Los paisajes culturales son la memoria histórica del
trabajo de los grupos sociales (Capel, 2014). Para Mata (2010) las huertas, ríos, elementos
hidráulicos, etc. conforman un paisaje que nos hace tener la sensación que el motor de todo
aquello en buena medida es el “agua”, pudiendo ser considerados como los paisajes del agua.
Para Mata (2010), los paisajes de regadío, en climas mediterráneos, constituyen las «expresiones
más acabadas de los paisajes culturales del agua». Además los sistemas acuáticos, especialmente
ríos y arroyos, forman los sistemas fluviales, estos se rigen por las corrientes de agua,
conformando "paisajes fluviales" (Winens, 2002:501).
Elementos, factores, procesos, tanto naturales como humanos, y su interacción asociados al agua,
dan lugar a una cultura asociada a esta, que bien podría ser denominada la cultura del agua. Los
paisajes del agua "son producto resultante y perceptible de la combinación dinámica de
elementos físicos (entre los cuales el agua es el más relevante) y elementos antrópicos,
convirtiendo el conjunto en un entramado social y cultural en continua evolución" (Ribas, 2007:1).
También son considerados como "aquellos territorios cuyo carácter responde a las relaciones,
actuales e históricas, entre un factor natural de primer orden como el agua y la acción humana"
(Molina et al., 2010:37-38).
“Los paisajes de las huertas del Valle de Ricote son vistos históricamente por sus habitantes como
una estructura indisoluble entre aspectos agronómicos, agua e infraestructuras hidráulicas
(acequias, norias, azudes, etc.)" (Sánchez-Sánchez et al., 2015:1215). La cultura del agua es un
aspecto de importancia histórica del Valle de Ricote, representado por el dominio sobre el agua.
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Este se ha realizado mediante la construcción de azudes, acequias, norias, etc. "La actividad
productiva agraria ha dejado su seña de identidad mediante la existencia de las infraestructuras
hidráulicas" (Ferrari, 2005:3). El agua artícula el valle, para ser un eje sobre el que se vertebra. De
Santiago (2003) considera la cultura del agua como un eje vertebrador de su propuesta de
ecomuseo del valle. García (2003) nos recuerda la importancia histórica del agua en el valle,
dando lugar a infraestructuras y organización social para su uso.
Otro de los usos que dan carácter a los paisajes del agua en el Valle de Ricote, es la utilización de
las aguas termales. Para Medina (2003) la vida del hombre en Archena se encuentra
intensamente ligada al agua, como la utilización de las aguas termales. No todos los
aprovechamientos de aguas proceden del río, también será de manantiales o extracciones, como
caso del Balneario de Archena, huerta de Ricote, e incluso en las zonas más motanas, monte La
Solana y Las Lomas (Ulea) (Sánchez-Sánchez et al., 2015).
Se tiene como objetivo general conocer los paisajes del agua del Valle de Ricote. Los objetivos
secundarios son: 1. Conocer los elementos de los paisajes del Valle de Ricote que dan lugar a la
existencia de los paisajes del agua. 2. Conocer los aspectos históricos, presentes y futuros de los
paisajes del agua en el Valle de Ricote.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio es el denominado Valle de Ricote en la Región de Murcia en el sureste de
España. Los municipios considerados para el estudio son los de Abarán, Archena, Blanca, Cieza,
Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura (Figura 1 Y 2). Debido a sus peculiaridades naturales
e históricas, el Valle de Ricote, alberga una gran diversidad territorial, donde la combinación de la
naturaleza y la acción del hombre han dado lugar a paisajes culturales con destacado valor
patrimonial. El Valle de Ricote se estructura en torno al río Segura en su curso medio, que
flanqueado por relieves serranos conforman el núcleo central del área geográfica analizada
(Sánchez-Sánchez et al., 2014).
Las fuentes primarias son: las huertas tradicionales, agricultura intensiva moderna, las norias o
ruedas, los azudes, río Segura, Balneario de Archena, las fuentes, lavaderos públicos, etc. En
definitiva todos aquellos elementos en los que el agua es sumamente importante. Las fuentes
secundarias están formadas por diversos documentos escritos que recogen trabajos y opiniones
de diversos autores.
La metodología puede ser considera cualitativa (Hernández Sampieri, Fernández Collado y
Baptista Lucio, 2010) y la investigación de tipo no experimental descriptiva, con algunos aspectos
de carácter histórico (Salkind, 2006). Para su desarrollo se realizan consultas y análisis de
bibliografía (publicaciones, documentos, etc.) y visitas de campo por los distintos ámbitos del
Valle de Ricote. Mediante las visitas de campo se contrasta la información documental y
bibliográfica, al mismo tiempo que se toman datos, como fotografias.
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Figura 1 - El Valle Valle de Ricote en la Región de Murcia
Fuente: Sánchez-Sánchez, M.A. (2015)

Figura 2 - Municipios del Valle de Ricote
Fuente: Sánchez-Sánchez, M.A. (2015)
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3. HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO DE LOS PAISAJES DEL AGUA EN EL VALLE DE RICOTE
En el Valle de Ricote el agua es una parte importante de su historia, de su presente y muy
probablemente seguirá siendo de su futuro. La importancia histórica le viene dada por varias
razones destacando el haber sido uno los elementos naturales que puede haber influido en el
establecimiento de los primeros asentamientos en el valle y la otra razón por la existencia de
infraestructuras hidráulicas ancestrales (azudes, norias o ruedas, acequias, etc.), con valor
histórico (Figura 3D).
Los primero asentamientos del valle (Cabezo del tío Pío, Salto de la Novia y Bolvax) se ubicaron en
las proximidades del río Segura. En la actualidad se observa que los restos arquelógicos de los
asentamientos citados, se localizan en lugares con tres condiciones naturales favorables para su
existencia. La primera de las condiciones es la disponibilidad de agua por la proximidad al río; la
segunda, la orografía, permitiéndo esta un dominio ventajoso del territoria y por tanto una
adecuada defensa del poblado; y como tercera condición puede ser citada la existencia de
recursos que proporciona el monte. Probablemente la de mayor importancia, por tanto más
determinante, sería la disponibilidad del agua.
Con el paso de los siglos los distintos pobladores del valle, romanos, àrabes y cristianos,
básicamente, desarrollarán toda una serie de usos del agua que darán lugar a la presencia sobre
el territorio de diversas infraestructuras, que permitan un mejor aprovechamiento del
mencionado recurso. También surgirán formas organizativas sociales para el uso del agua. Todo
ello durante siglos ha generado una cultural entorno al agua, una cultura del agua. El agua ha sido,
y es utilizada en algunos casos hoy día, para la irrigación (huertas tradicionales, etc.) (Figura 3A), la
higiene (lavaderos públicos), producción de energía eléctrica, usos medicinales (balneario de
Archena) (Figura 3B), etc.
De las primeras infraestructuras asociadas al aprovechamiento del agua, queda constancia
mediante la presencia de los azudes (El Menjú, Ojós y Ulea) (Figura 3C), estos son pequeñas
presas existentes en el cauce del río Segura cuya funcion es derivar el agua, que a su vez es
conducida por acequias. Todos ellos han dado lugar a un entorno donde la lámina de agua ocupa
una mayor superficie que la que discurre por el río. Este hecho hace que el agua sea uno de los
elementos sobresalientes en ese paisaje. La utilización del agua para riego tanto en el valle como
en lugares alejados del mismo (Cartagena, Alicante y Almería) ha supuesto la creación de
infraestructuras, como el embalse de Blanca (figura 4B), elemento regulador de las aguas del
Trasvase Tajo-Segura.
Las canalizaciones conocidas como acequias son utilizadas para la distribución del agua por el
territorio del valle, permitiendo la disponibilidad de agua en aquellos lugares del territorio donde
será usada, en ocasiones para riego u otros menesteres. Estas acequias tienen un carácter
histórico por la antiguedad de las mismas. Se encuentran intimamente ligadas a los azudes y
norias, conformando un todo materializado en la existencia ancestral de un sistema hidráulico de
distribución de agua. La cual en tiempo pretéritos tuvo dieversos usos, regadio, abastecimientos
humanos, lavaderos públicos y centrales minieléctricas o "fábricas de la Luz". Las conducciones
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hidraúlicas de mayor importancia en el valle son las acequias de Charrán, Abarán-Blanca, Ulea y
Ojós-Villanueva.

Figura 3 - A. Huerta de Ojós, B. Balneario de Archena, C. Presa del Golgo (Ulea), D. Noria Grande de Abarán
Fuente: A. Sánchez-Sánchez, M.A. (2015), B. regmurcia (2015), C. Ayuntamiento de Ulea (2015),
D. Ayuntamiento de Abarán (Abarán)

Las huertas tradicionales constituyen paisajes con un alto valor patrimonial (Figura 3A). Entre
estas y los asentamientos humanos actuales en el interior del valle se ha establecido un fuerte
vínculo desde sus inicios, donde el agua ha ejercido de cordón umbilicar uniendo ambos espacios.
"A partir del manantial del Molino se desarrollo un complejo sistema hidráulico en el que el agua
fue utilizada para todas actividades realizadas por la primitiva población de Ricote" (Avilés,
2014:8). Además Egea (2008) afirma que el Valle de Ricote posee un agrosistema milenario ligado
a la vega del Río Segura, en donde se conservan algunas técnicas ancestrales.
Todas las infraestructuras y paisajes mencionados, unidos a la actividad socio-agronómica entorno
al agua -usos y aprovechamientos- han dejado una huella sobre el paisaje (Mata, 2007). La
relación entre medio y hombre a dado lugar a los paisajes de huertas e infrestructuras hidráulicas,
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a la expresión de una cultura, como memoria histórica del esfuerzo y trabajo de los grupos
sociales que habitaron estas tierras (Capel, 2014). Debido a la antiguedad de los elementos del
paisaje este tiene algo de histórico. Este entramado cultural y social se encuentra en continua
evolución (Ribas, 2007). En el momento actual se dan relaciones de usos presentes con usos
históricos en convivencia con elementos pretéritos (Molina et al., 2010). El paisaje de las huertas
tradicionales del Valle de Ricote, constituye una estructura indisoluble entre agronomía, agua e
infraestructuras hidráulicas (Sánchez-Sánchez, et al., 2015). La cultura del agua que subyace
puede constituir un eje vertebrador de presente y futuro en el valle (De Santiago, 2003).
La utilización histórica de las aguas termales en Archena hacen del balneario un elemento icónico
de gran importancia. Para Medina (2003) el asentamiento ibérico situado en las proximidades del
balneario podría haber sido su origen como balneario. El balneario de Archena con un pasado
histórico de gran importancia, un presente de ocio y turismo, que todo apunta a un sostenimiento
o incremento futuro de estos usos, constituye un elemento donde se aglutina esa historia,
presente y futuro de los paisajes culturales del agua. En torno al mismo ha surgido toda una
cultura del agua con un futuro por explorar (Figura 3B). Otro de los nuevos usos vinculados al
agua con proyeccción de futura, asociados al ocio, recreo y turísmo son los descensos del río
Segura.
En algunas localidades las riberas del río se han acondicionado para usos excursionistas y
deportivos (Ulea) en otros (Blanca) se crean y mejoran las playas fluviales (figura 4C y 4D).
Entorno a las mismas se han creado zonas de esparcimiento y ocio, generando cierta actividad
económica. La puesta en valor de estas nuevas playas fluviales han conllevado un cambio en la
fachada de la ciudad de Blanca hacia el río. En la misma ciudad de Blanca otro los usos presentes
de futuro, es la existencia de acciones culturales relativas al agua, escenificado a través de la
existencia del museo del agua o La Luz en la denominada antigua fábrica de La Luz. "El agua ha
sido la clave para el desarrollo económico y cultural, de las ciudades" (Ferrari, 2005:11) como
Blanca y Abarán. El río Segura (Figura 4A y 4B) puede constituir el eje sobre el que vertebrar en el
futuro el aprovechamiento de los paisajes del agua, culturalmente, turísticamente,
empresarialmente, etc.

CONCLUSIÓN
Se ha podido contrastar la existencia de un conjunto de elementos materiales asociados al agua,
los cuales permiten cumplir una función estructurante, gracias a la cual se puede descubrir un
paisaje cultural del agua en el Valle de Ricote. Los elementos básicos generadores de ese armazón
que da lugar al paisaje cultural del agua son el río Segura, las infraestructuras hidráulicas y las
huertas, considerando a estos como algo dinámico. Aunque se trata de elementos tanto
materiales como inmateriales, estos últimos menos tratados en este trabajo, con una gran
connotación histórica, esto debe permitir afianzar la consideración presente que deben tener, por
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ser huella de una cultural asociada al valle. Estos paisajes culturales del agua, junto a sus
elementos identitarios, deben ser visto como un recurso patrimonial en un amplio sentido.
El presente debe proyectarse en un futuro de aprovechamiento de estos paisajes culturales del
agua, en el Valle de Ricote, para mejorar la calidad de vida y hacer más actrativos las poblaciones
del valle. No se debe dar la espalda a ese interesante y rico patrimonio asociado al agua,
escenificado a través del paisaje culturales del agua, ya que puede suponer una de las señas de
indentidad de mayor contenido y valor para el Valle de Ricote.

Figura 4 - A. Río Segura a su paso por Blanca, B. Embalse de Blanca, C. Playa fluvial de Blanca. D.
Acceso para baño en el río Segura a su paso por Blanca
Fuente: Sánchez-Sánchez, M.A. (2015)
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RESUMO
O turismo fluvial é uma proposta de turismo náutico, produto estratégico no planeamento
turístico português, que todavia, só pontualmente tem merecido a devida atenção. O rio Douro e
alguns empresários que aí atuam, têm conseguido fazer singrar o turismo fluvial para ofertas
muito atrativas. Todavia, no resto da País isso não tem acontecido de forma explícita. Sendo
evidente que existem condições ótimas nos rios portugueses para a valorização deste tipo de
turismo, este texto pretende identificar as propostas existentes no mercado, propor mais-valias
associadas e definir elementos que permitam identificar pontos fontes e oportunidades, assim
como pontos fracos e ameaças, dando ênfase a propostas de valorização e formas de oferta
turística integrada. Para isso impõe-se uma especial tomada de atenção às relações entre os
ambientes aquáticos e a oferta que pode ser encontrada nos territórios ribeirinhos, através dos
seus modos de vida, das suas histórias, dos seus saberes-fazer e das suas paisagens
tendencialmente anfíbias e por vezes lacustres. Sabendo que a água é um dos elementos que, no
turismo, consegue níveis de satisfação e superação de expectativas muito significativas, propõe-se
a apreciação dos territórios ribeirinhos e ambientes aquáticos enquanto espaços de oferta
turística singular.
Palavras-Chave: Turismo fluvial, territórios ribeirinhos, desenvolvimento local, oferta turística

ABSTRACT
The river tourism is a nautical tourism proposal, strategic product in the Portuguese tourism
planning, which however only occasionally has received due attention. The Douro river and some
entrepreneurs who work there, have managed to succeed in river tourism with very attractive
offers. However, at the rest of the country the offer hasn't happened so explicitly. In Portuguese
rivers there are great conditions to value this type of tourism. This text aims to identify existing
proposals in the market, offer added value and define elements to identify strengths and
opportunities as well as weaknesses and threats, emphasizing proposals and ways of valuing the
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integrated tourism offer. For this we must have a special attention to aquatic environments and
tourist resources in riverside territories. This implies to the valuing of their ways of life, of their
stories, of their know-how and of their landscapes, space of live with amphibious characteristics
and sometimes lacustrine. Knowing that the water element is, in tourism, capable of achieve high
satisfaction levels and overcoming expectations, it is proposed here analysis of aquatic
environments as a singular space of touristic offer.
Keywords: River tourism, riverside territories, local development, touristic offer

1. INTRODUÇÃO
O turismo fluvial integra um conjunto muito diversificado de atividades ligadas a planos de água
interiores: rios, canais, lagos, lagoas e albufeiras. Contempla a valorização dos meios de
transporte fluviais, de embarcações mais ou menos tradicionais, para a realização de percursos de
barco, com durações variáveis, de uma hora ou de algumas horas, de cruzeiros fluviais de um dia,
de cruzeiros fluviais de vários dias a bordo de barco hotel, a utilização de um barco casa
(houseboat) durante um fim de semana, uma semana ou várias semanas, a utilização de barcos de
recreio privados e náutica de proximidade. Para além disto, o turismo fluvial integra a prática de
desportos náuticos e atividades de lazer aventura como a pesca de barco, o remo, a canoagem, o
kayak, a vela, a motonáutica, o windsurf, o kitesurf, o paddle board, o rafting, o canyoning, entre
outras. Este turismo liga-se ainda a estruturas e equipamentos que permitem um lazer de sol e
banhos de água doce, isto é, às praias fluviais. O turismo fluvial integra igualmente a visita a
atrações turísticas, em lugares ribeirinhos, mais ou menos contíguas aos planos de água
interiores.
Uma das características do turismo fluvial (embarcado ou de aproveitamento das margens de rios,
canais, lagos, lagoas ou albufeiras) é a possibilidade de uma conjugação do ambiente aquático,
embarcado ou não, com o ambiente terrestre, através de caminhadas, visitas a povoados, a
monumentos, a artesãos, a participação em repastos gastronómicos que se encontram a salvo em
muitos desses santuários do mundo rural com ligações à rede fluvial do país.
O contacto com a água ou a sua proximidade, por vezes apenas a sua presença na paisagem são,
por si só, motivadores de relações de satisfação para uma grande maioria da população. Os
ambientes marítimos têm merecido, ao longo dos tempos de robustecimento do turismo
enquanto atividade económica e vetor de desenvolvimento territorial, especial atenção. Em
contrapartida, as águas doces têm sido negligenciadas enquanto ambiente de favorecimento da
qualidade e da diversidade da oferta turística. A valorização dos ambientes aquáticos não
marítimos para atividades de lazer e de turismo é relativamente recente (Marques, P F, 1994;
Damien, 2001; García González, 2004; Simões e Vale, 2002; Silva, 2005; Cabalar Fuentes, Santos
Solla e Pazos Otón, 2006; Hall e Härkönen, 2006; Prideaux, & Cooper, 2009; Cavaco, 2010: 236ss;
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Costa, 2010: 276ss; Fazenda, Silva e Costa, 2010; Moreira e Santos, 2010; Moreira, 2011; Lois
González e Paül Carril, 2011, Martins, 2011; Moreira, 2012: 96ss; Teles, 2012; Pereira, 2014).
Existem regiões no mundo que se evidenciam pelas melhores práticas no âmbito da oferta de
turismo fluvial, como sucede em França, Damien (2001: 5ss) demonstra isto mesmo. Este país
possui a mais extensa rede de vias navegáveis na Europa, são cerca de 8 500 Km de vias
navegáveis e cerca de 1 865 eclusas que unem a fachada Atlântica da Mancha, de Biscaia e a
fachada Mediterrânea. Neste país o desenvolvimento do turismo fluvial é relativamente recente,
acontece, fundamentalmente, a partir do ano 2000. Para tal muito contribuiu a criação, em 2001,
do Observatório Nacional de Turismo Fluvial alicerçado na Réseau National d'Observation du
Tourisme Fluvial, que resultou de uma parceria entre Vois Navegables de France (VNF) e
Observation, Développement et Ingéniérie Tourististique (ODIT), antigo Observatoire National du
Tourisme (ONT). Fazem parte do Réseau National d'Observation du Tourisme Fluvial, entre outros,
representantes do Comité des Armateurs Fluviaux (CAF), do Conseil Supérieur de la Navigation de
Plaisance et des Sports Nautiques (CSNPSN), e da Fédération Française des Ports de Plaisance
(FFPP), bem como representantes dos Comités Régionaux de Tourisme. Em França a ação do
Observatório Nacional de Turismo Fluvial centra-se no conhecimento da evolução das atividades
de turismo fluvial.
Em Portugal apenas nos últimos anos se começam a explorar os ambientes aquáticos não
marítimos enquanto recurso, produto e atração turística. A valorização dada aos recursos hídricos
a nível nacional, surge com o desenvolvimento de vias navegáveis, com a criação de estruturas
adequadas a uma boa e qualificada utilização destes espaços de lazer e com a integração de
meios diversificados de transporte fluvial para a náutica de recreio fluvial e lagunar. A juntar a
estes recursos importa também relevar o aproveitamento das albufeiras, capazes de criar uma
nova dinâmica de valorização do turismo fluvial (veja-se a este propósito Marques, P F, 1994). Em
Portugal a proteção das albufeiras de águas públicas data de 1971 (Decreto-Lei n.º 502/71), altura
em que houve necessidade de assegurar a harmonização das atividades secundárias que se
desenvolvem nas albufeiras com os fins que estiveram na génese da construção das barragens.
Datam de 1991 (Decreto Regulamentar n.º 37/91) os Planos de Ordenamento das Albufeiras de
Águas Públicas (POAAP), que no final da década de 90 do século XX são classificados como Planos
Especiais de Ordenamento do Território (PEOT)1 . Em Portugal, um novo quadro de proteção legal
dos recursos hídricos foi instituído com a entrada em vigor da Lei da Água2 , com a aprovação de
um novo regime jurídico da utilização dos recursos hídricos, determinado por esta lei e pela lei da
titularidade dos recursos hídricos. O regime de proteção das albufeiras de águas públicas de
10

11

1

No seguimento da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 48/98, de 11 de
Agosto) e do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro).
2
Aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, estabelece um quadro de ação comunitário no domínio da política
da água. O objetivo principal foi criar um enquadramento para a proteção não só das águas de superfície interiores
como também das águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas.
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serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas (Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de Maio)
teve como objetivo proteger não só os planos de água como o território envolvente, numa faixa
que corresponde à zona terrestre de proteção, para a qual se manteve a largura de 500 m (com a
possibilidade de a mesma ser ajustada para uma largura máxima de 1000 m, nos casos em que
seja elaborado um Plano Especial de Ordenamento do Território, PEOT), regulando quer as
albufeiras que se encontram abrangidas por um Plano de Ordenamento de Albufeiras de Águas
Públicas (POAAP), quer aquelas em que estes planos não existem. Todas estas iniciativas
legislativas revestiram-se de grande importância para a proteção dos recursos hídricos,
conferindo-lhes qualidade para serem fruídos no contexto das práticas de lazer e de turismo.
Em Portugal algumas albufeiras de águas públicas têm beneficiado de diferentes investimentos
que permitem valorizar os planos de água, destaque para Alqueva (no rio Guadiana, com a Marina
da Amieira), Aguieira (no rio Mondego, com o empreendimento Montebelo Aguieira Lake Resort
& Spa), Caniçada (no rio Cávado, fronteira sul do Parque Nacional da Peneda-Gêres), Montargil
(alimentada pela ribeira de Sôr, com o empreendimento Lago Montargil & Villas), Castelo do Bode
(no rio Zêzere, de Alverangel, onde fica a Marina de Castelo do Bode, até Dornes, ainda área de
enchimento da barragem), para se mencionarem apenas algumas referências. Em Portugal é na
década de 90 do século XX que nas albufeiras de barragem se intensificam e diversificam as
utilizações secundárias, emergindo a utilização para práticas de lazer e de turismo, passando a
promover-se uma gestão integrada. A criação nas barragens de eclusas tem permitido, em alguns
casos, a navegabilidade das linhas de água para fins comerciais e turísticos e a fruição das
albufeiras. Em Portugal o rio Douro é o rio que apresenta maiores investimentos neste âmbito.

2. O TURISMO FLUVIAL NO RIO DOURO
Em Portugal o rio Douro apresenta-se como um dos cursos de água em que o turismo fluvial
adquire maior expressão, quer em termos de navegação marítimo-turística, quer em termos de
navegação de recreio (Fazenda, Silva e Costa, 2010; Moreira e Santos, 2010: 162; Marques H,
2011: 79; Teles, 2012). Ao longo do curso do rio, numa extensão de cerca de 210 km, da sua foz
até Barca d’Alva, existem cinco eclusas3 que permitem vencer um desnível de cerca de 127 m, e
cerca de 49 cais para embarcações turísticas e de recreio.
É na década de 90 do século XX que a utilização da via navegável do Douro, para atividades de
lazer e de turismo, começa a adquirir expressão. O facto de nas décadas de 60, de 70 e de 80, do
século XX, o rio Douro ter beneficiado de grandes empreendimentos hidroelétricos; de em 1996 a
12

3

A eclusa de Carrapatelo, construída em 1971, com 35 m, é a mais alta da Europa e a segunda mais alta do mundo em
funcionamento. Em 1973 foi efetuado o aproveitamento da Régua com a construção da eclusa de Bagaúste, outras se
lhes seguiram: a eclusa da Valeira (1976), a eclusa do Pocinho (1983) e a eclusa de Crestuma-Lever (1986).
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cidade do Porto ter sido considerada Património Mundial da Humanidade, UNESCO; de em 2001 o
Alto Douro Vinhateiro, uma paisagem que caracteriza a vasta Região Demarcada do Douro,
dotada de uma singularidade que lhe confere grande notoriedade (isto é, ser a mais antiga região
vitícola regulamentada do mundo), ter sido inscrita na Lista Representativa do Património
Mundial, UNESCO, muito contribuiu para uma crescente estruturação da oferta de atividades de
lazer e de turismo. A observação da Figura 1 permite constatar o aumento, gradual, dos
operadores marítimo-turísticos que atuam na via navegável do Douro. Se em 2001 existiam
apenas 2 operadores, os dados mais recentes, relativos a 2015, apontam para 38 operadores
marítimo-turísticos, o que quer significar uma taxa de crescimento médio ao ano de cerca de
23,4%. 2011 individualiza-se por ser o ano em que se assiste a um maior número de registos de
operadores marítimo-turísticos na via navegável do Douro, 11 no total (Figura 1).

Figura 1 - Número de operadores marítimo-turísticos que atuam na via navegável do Douro, registados no
Turismo de Portugal, por ano de registo, de 2001 a 2015, e frequências acumuladas.
Fonte: Elaboração própria com base em APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, 2016.

Em 2015 eram 100 as embarcações marítimo-turísticas que navegavam no rio Douro, sendo a
capacidade instalada de transporte desta frota de cerca de 6 976 passageiros. Do conjunto das
embarcações apenas 22 são os característicos barcos rabelos, com uma capacidade de transporte
de 1 812 passageiros, representando estas embarcações tradicionais cerca de um quarto da
capacidade de transporte total (cerca de 26%). Um tipo de embarcação que tem vindo a crescer
de um modo muito significativo na via navegável do Douro é o barco hotel. Em 2015 existiam
cerca de 14 barcos hotéis a navegar no rio Douro, transportando nesse ano um número sem
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precedentes de passageiros: 60 421 (Figura 2). O número de passageiros transportados em barco
hotel na via navegável do Douro tem evidenciado, entre 2007 e 2015, uma taxa de crescimento
médio, ao ano, de cerca de 19,1%.

Figura 2 - Número de barcos hotel e de passageiros transportados, na via navegável
do Douro, de 2007 a 2015.
Fonte: Elaboração própria com base em APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, 2016.

Na primeira metade da década de 90 do século XX os passageiros que realizavam cruzeiros de um
dia, no rio Douro, e que faziam uso de pelo menos uma eclusa de navegação, eram cerca de 6
500. Em 2015 este valor ascendeu aos 192 338 passageiros (Figura 3), o que quer significar uma
taxa de crescimento médio, ao ano, de cerca de 17,6% de passageiros. Na análise desta evolução
tem de se considerar o facto de ter havido uma crescente estruturação da oferta turística, na
linha de água e nas margens, e uma internacionalização da procura turística.
No rio Douro o cais da Régua é, de todos, o que regista maior movimentação de passageiros
embarcados e desembarcados. A partir de meados da primeira década do século XXI constata-se
que a atividade turístico-fluvial vai alcançando terras mais para montante, em direção ao Douro
Superior. Os cruzeiros Régua – Pinhão – Régua e Régua – Barca d’Alva – Régua, que geralmente
têm a duração de um dia, que complementam a oferta mais consolidada com a mesma duração
Porto – Régua – Porto, contribuem para tal facto. No âmbito da procura turística há uma
preferência clara pelos cruzeiros na mesma albufeira com duração variável, meia hora ou uma
hora, diurnos e noturnos, uma oferta que se adequa bem à curta estada, integrada no produto
city break, seguindo-se os cruzeiros de um dia (Figura 4).
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Figura 3 - Número de passageiros que realizaram cruzeiros, em embarcações marítimo-turísticas, na via
navegável do Douro, de 1994 a 2015.
Fonte: Elaboração própria com base em APDL, Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, 2016.

Figura 4 - Número de passageiros que utilizaram a via navegável do Douro, por segmentos, em 2015.
Fonte: Elaboração própria com base em APDL, Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, 2016.
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No âmbito da diversificação dos tempos e dos espaços que servem de referência para as
experiências turísticas a noite adquire um protagonismo crescente. É outra a cidade à noite, é
outra a paisagem urbana noturna. No rio Douro a navegação noturna restringe-se,
compreensivelmente, em extensão, fazendo-se entre a Barra do Douro e o Polo Fluvial do Freixo,
privilegiando-se as frentes ribeirinhas das cidades de Gaia e do Porto. A iluminação do espaço
urbano muito contribui para que a paisagem adquira um efeito cénico, conferindo um certo
romantismo ao promenade. A partir do ano de 2006, e até 2014, é possível conhecer, para o rio
Douro, o número de passageiros transportados em cruzeiros fluviais noturnos. Esta é uma
procura que tem vindo a adquirir uma expressão cada vez mais significativa, como se pode
constar através da observação da Figura 5, que decorre de uma oferta que valoriza a experiência
turística, distendendo-a para um outo tempo: a noite.

Figura 5 - Número de passageiros em cruzeiros fluviais noturnos, na via navegável do Douro,
de 2006 a 2014.
Fonte: Elaboração própria com base em APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, 2016.

Para além das águas do rio Douro, em Portugal duas das albufeiras em que o turismo fluvial
adquire especial importância são a albufeira de Castelo de Bode, com os cruzeiros no rio Zêzere, e
a albufeira de Alqueva. A barragem hidroelétrica de Castelo de Bode é uma obra do regime, foi
construída pelo Estado Novo, tendo sido inaugurada em 1951, a sua albufeira é, no Centro de
Portugal, uma referência em termos de atividades de lazer. A albufeira de barragem de Alqueva,
que se estende por cerca de 83 km e que tem cerca 1 160 km de perímetro, individualiza-se, entre
outros aspetos, por ser o maior lago artificial da Europa. Ao longo das suas margens, nas Terras do
Grande Lago, implantam-se dez aldeias ribeirinhas. A Marina da Amieira funciona como uma
estação náutica de interior, prestando um conjunto diverso de serviços. A prática de um turismo
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fluvial torna-se aqui acessível a qualquer cidadão pois para pilotar as embarcações não é
necessário possuir carta de marinheiro.
Em Portugal, a navegabilidade para fins turísticos tem vindo a adquirir uma crescente expressão
também nos canais do rio Vouga, mais concretamente na Laguna de Aveiro (haff delta de Aveiro),
com a utilização de embarcações tradicionais: os moliceiros. Aqui a navegação faz-se,
fundamentalmente: no Canal Central, em cujas margens sobressaem as fachadas da Arte Nova;
no Canal das Pirâmides, a partir do qual é possível contemplar o Jardim do Rossio e as marinhas
de sal (salienta-se a Troncalhada), nas quais labutam entre julho e setembro os marnotos e as
mulheres que fazem do sal uma arte; no Canal de São Roque, a partir do qual se observa o antigo
bairro de pescadores, peixeiras e marnotos, bem como os palheiros que se constituíram como
armazéns de sal, alguns hoje requalificados e refuncionalizados, acolhendo bares e restaurantes e
o Canal do Cojo, a partir do qual se observa a antiga capitania do Porto de Aveiro, assente no
leito, e a antiga fábrica de tijolo António Maria Campos, que acolhe o Centro Cultural e de
Congressos de Aveiro.
Igualmente merecedor de destaque é o rio Guadiana. O seu leito estende-se por cerca de 720 Km,
sendo 300 km do seu percurso em território português. O rio Guadiana é navegável numa
extensão de cerca de 68 km, da foz até Mértola. O recente investimento luso espanhol de
beneficiação do rio Guadiana em termos de navegabilidade reveste-se de grande importância
para a navegação de recreio e turística. O desassoreamento do Guadiana iniciou-se em 2015,
tendo sido promovido pelos governos de Portugal e de Espanha, no âmbito do projeto
ANDALBAGUA Território e Navegabilidade no Baixo Guadiana (veja-se a este propósito Marques,
C A, 2012: 292ss), projeto financiado pelo Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça
Espanha/Portugal (POCTEP) 2007-2013, co-financiado em 75% pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER). Este projeto define uma estratégia territorial transfronteiriça
e uma estratégia para a paisagem fronteiriça fluvial do Baixo Guadiana, no contexto da qual se
contempla a navegabilidade do rio Guadiana, sendo relevante para conferir segurança à
navegabilidade de embarcações turísticas, desportivas e pesqueiras. As intervenções faseadas
começaram por ser de desassoreamento da barra, com dragagens na foz, em 2015, seguiu-se a
dragagem, balizamento do canal de navegação e sinalética, criação de ancoradouros até Alcoutim,
esperando-se uma segunda fase de intervenções, enquadrada no quadro de programação 20142020, até ao Pomarão (aldeia do século XIX, na margem esquerda do rio Guadiana, com um porto
fluvial através do qual era escoado o cobre das minas de São Domingos) e deste até à vila museu
de Mértola, até 2017.
Em Portugal o assoreamento das linhas de água tem comprometido a navegação marítimoturística, tal sucede não só com o rio Guadiana com também com o rio Minho, com o rio Arade,
com o rio Mondego e com o rio Tejo nos baixios. O rio Minho já foi navegável da foz até Melgaço,
pretendendo os municípios portugueses de Caminha, de Vila Nova de Cerveira e de Valença e os
municípios espanhóis de La Guardia, Tomiño e Tuy o desassoreamento e a valorização turística
deste rio internacional. No caso do rio Arade a navegabilidade encontra-se muito condicionada
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não só pelo regime hidrológico como pela dinâmica das marés. O assoreamento do rio Arade,
aquele que é o curso de água mais importante do sul de Portugal, a seguir ao Guadiana, começou
a ser notório a partir do século XVI. Presentemente, a partir do cais junto ao Clube Naval de
Portimão é possível realizar cruzeiros fluviais até Silves, em embarcações de pequeno calado e na
maré alta. Aquele que é o maior rio português, o rio Mondego, também se debate, secularmente,
com o assoreamento e inundações a jusante (veja-se Rebelo, 2010: 54; Peixoto, 2012; 103;
Moreira, 2013: 225ss). Em frente à cidade de Coimbra, o Basófias, uma embarcação marítimoturística que opera desde 1993, e que efetua um percurso fluvial entre o açude-ponte e o Pólo II
da Universidade, tem visto crescentemente condicionada a sua navegação. Neste rio a construção
de mini-hídricas e de pequenas represas, fazem também perigar a atuação de empresas de
animação turística que centram nesta linha de água as atividades em ambientes aquáticos não
marítimos, como a descida do rio em canoa ou caiaques. Importa referir que o rio Mondego
possui um dos percursos mais descidos em Portugal: um percurso de águas calmas, que se
estende por cerca de 12 km, das proximidades de Penacova até à praia fluvial de Casal da
Misarela, e que é propício à prática de canoagem. O rio Mondego apresenta um potencial muito
apreciável em termos de práticas de lazer e de turismo, como demonstram Rebelo, Cunha e
Almeida (1990), Rebelo (2010: 57), Martins (2011: 55), Moreira (2011: 156), Moreira (2013:
275ss).
A navegação de recreio e turística em Portugal encontra igualmente relevância nos rios Sado e
Tejo. No estuário do rio Sado a observação de cetáceos constitui-se como uma atração turística.
No caso do rio Tejo, para além da navegação marítimo-turística no estuário relevam, em termos
de turismo, os cruzeiros fluviais nos baixios do rio Tejo ribatejano, constituindo-se a marina fluvial
de Valada do Ribatejo, no Cartaxo, como uma referência para o início destes percursos. Aqui
valoriza-se, entre outras, a Rota dos Avieiros, pescadores que de finais do século XIX até à década
de 60 do século XX rumavam, no inverno, das praias do litoral centro, designadamente da Praia de
Vieira de Leiria (que lhes deu o nome), para as margens do Tejo e do Sado, onde abundava
pescado, e onde se instalavam temporariamente em construções palafíticas. Hoje 14 aldeias
dispersas por 10 concelhos de borda d’água tagana e por mais dois no rio Sado (Grândola e
Alcácer do Sal) são detentoras de uma cultura e património únicos. São, hoje, objetivos centrais
destes territórios ribeirinhos: recuperar e reabilitar as aldeias; preservar os traços da identidade
dos avieiros; promover o desenvolvimento local e a atividade turística. O fim último é candidatar a
Cultura Aviera a Património Nacional para que esta possa candidatar-se às Listas Representativas
do Património UNESCO. Preservar a memória e a identidade das comunidades da borda d’água
tem sido conseguido através de formas diversas de museologia.

3. MUSEOLOGIA E TURISMO FLUVIAL EM PORTUGAL
Os rios têm sido objeto de múltiplas valorizações para atividades de lazer e de turismo, que não se
cingem à utilização dos reservatórios de água que os empreendimentos hidroelétricos e
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hidroagrícolas proporcionam, nem à simples navegação marítimo-turística. A interpretação das
linhas de água em núcleos museológicos é uma tendência que tem vindo a adquirir expressão em
Portugal neste século XXI. Várias autarquias têm promovido a interpretação dos rios que
atravessam os seus municípios, por vezes em parceria com as Universidades e os Centros de
Investigação. Estas iniciativas locais, por vezes transfronteiriças, servem fins diversos, turísticos,
pedagógicos e de investigação científica.
O primeiro núcleo museológico a ser criado, em 1998, foi o Museu dos Rios e das Artes
Marítimas, em Constância, vila que se afirmou por possuir, até meados do século XX, um dos mais
importantes portos fluviais do rio Tejo. O seu acervo centra-se na etnografia fluvial,
contemplando, no âmbito do transporte fluvial, uma reconstituição do estaleiro do calafate,
réplicas de embarcações tradicionais, artes de pesca, bem como elementos alusivos às Festas em
honra de Nossa Senhora da Boa Viagem.
O Ecomuseu do Zêzere, em Belmonte, instalado na antiga Tulha dos Cabrais, um edifício do século
XVIII que é património classificado, começou a ser reabilitado e requalificado em 1997, por
iniciativa da autarquia local. Este espaço museológico, inaugurado em 2001, centra a sua mostra
naquele que é o segundo maior curso de água inteiramente português: o rio Zêzere, valoriza o
património natural e cultural, a história do rio e a sua biodiversidade. Rio Zêzere que nasce na
Serra da Estrela, próximo do Cântaro Magro, conflui com o rio Tejo, a oeste da vila de Constância,
depois de o seu leito se estender por cerca de 242 km. Como referem Gonçalves e Moreira (2011:
118) embora se designe por ecomuseu esta estrutura museológica não coincide, exatamente,
com a definição de ecomuseu de Hugues de Varine e de Georges Henri Rivière.
O terceiro núcleo museológico a surgir em Portugal foi o Aquamuseu do Rio Minho, em Vila Nova
de Cerveira. Rio Minho que nasce na Serra de Meira, na Galiza (Espanha) e desagua no Oceano
Atlântico entre Caminha (Portugal), na margem esquerda, e La Guardia (Espanha), na margem
direita, sendo que 78 Km dos seus 300 km de percurso constituem fronteira natural entre
Portugal e Espanha. Inaugurado em 2005, o Aquamuseu do Rio Minho é um projeto da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira. Os objetivos deste museu são promover e divulgar o
património natural e etnográfico da bacia hidrográfica do rio Minho. Os aquários que possui
valorizam os biótopos mais característicos do rio, da nascente até à foz, assim como as espécies
piscícolas mais representativas (a truta, a tainha e a lampreia), expondo igualmente, num núcleo
dedicado, as artes de pesca artesanal. O número de visitantes deste núcleo museológico apesar
de evidenciar uma tendência regressiva nos últimos anos, apresenta anualmente uma cifra não
negligenciável, sempre acima dos 12 000 visitantes (Figura 5).
O Museu do Rio de Alcoutim, inaugurado um ano depois, em 2006, em Guerreiros do Rio, centrase no rio Guadiana e no seu património natural e etnográfico. O rio Guadiana é o quarto maior rio
da Península Ibérica, nasce na Lagoa da Ruidera (Espanha) e desagua no Oceano Atlântico, no
Golfo de Cádis, entre Vila Real de Santo António (Portugal), na margem direita, e Ayamonte
(Espanha), na margem esquerda.
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Figura 6 - Número visitantes do Aquamuseu do Rio Minho, em Vila Nova de Cerveira, de 2005 a 2015.
Fonte: dados cedidos pelo Aquamuseu do Rio Minho, Vila Nova de Cerveira, em 2016.

Por fim, refira-se neste texto, o fluviário de Mora, nas margens da ribeira do Raia, inaugurado em
2007, é um outro tipo de atração que tem no rio a sua ancoragem. Este espaço de exposição de
habitats naturais, aquáticos e terrestres, da nascente até à foz, constitui-se como um aquário que
privilegia os ecossistemas de água doce, individualizando-se por ser o primeiro equipamento do
género na Europa e o terceiro no mundo. O número de visitantes que recebeu no ano da sua
inauguração (Figura 7), e nos dois anos subsequente, é bem demostrativo da singularidade desta
atração turística localizada num município do interior de Portugal.
Outros núcleos museológicos, alusivos ao rio, de menores dimensões, não podem deixar de ser
referidos, como o Museu Avieiro, uma casa avieira típica em Escaroupim, aldeia piscatória do rio
Tejo, passível de ser visitada desde 2003, estando a autarquia de Salvaterra de Magos, em 2016, a
reabilitar e a requalificar o edifício da antiga escola primária de Escaroupim para ali criar um
Museu do Rio. Salvaterra de Magos possui ainda, no edifício do Centro de Interpretação e
Educação Ambiental do Cais da Vala, o Museu do Rio de Salvaterra de Magos, um núcleo
museológico que valoriza a história dos costumes e tradições das gentes ligadas ao rio Tejo. E, por
fim, o Museu Etnográfico da Ribeira de Santarém, inaugurado em 2011 e localizado na antiga Casa
da Portagem, um núcleo que procura preservar o património rural, doméstico e naval.
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Figura 7 - Número de visitantes do Fluviário de Mora, de 2007 a 2015.
Fonte: dados cedidos pelo Fluviário de Mora, em 2016.

Pode afirmar-se, em jeito de síntese, que durante todo o século XX, em Portugal, o elemento
água, na sua relação com o lazer e como o turismo, foi especialmente explorado através de uma
oferta ancorada nas praias marítimas e em serviços de complementaridade, especialmente o
golfe, o turismo náutico marítimo, o turismo de eventos. Na verdade, na linha de costa perde
importância a forma de terapia que no início do século XX foi relevante, a talassoterapia,
entretanto substituída pelo termalismo.
O final do século XX e a orientação do mercado na procura incessante de novos produtos
turísticos de pendor territorial, veio fazer com que fosse dada uma outra atenção a recursos que,
até então, tinham sido menos aproveitados turisticamente. Estes turismos que, de forma
iniciática, são associados a nichos ou formas alternativas de aproveitamento dos recursos,
começam hoje a ter uma procura que torna evidente aquilo que é assumido por alguns
investigadores como uma convergência no sentido da sustentabilidade (Clarke, 1997) entre a
oferta massificada e a oferta alternativa, ligada ao facto de o turismo sustentável ser uma meta
que todo o turismo deve procurar, independentemente da escala (Inskeep, 1991).
De qualquer modo podem identificar-se duas interpretações de sustentabilidade turística: a
interpretação da grande escala para o turismo sustentável tem uma perspetiva dominante
física/ecológica expressa como orientação de negócio; a interpretação de pequena escala oferece
um ponto de vista social, a partir de uma plataforma local ou de destino. Como refere Clarke
(1997) o turismo associado a grandes empresas promove técnicas para induzir mudanças no
comportamento turístico de forma a torná-lo compatível com a viagem ambientalmente
amigável, um componente educacional estimulado pelas empresas de pequena escala. Por seu
lado, as pequenas empresas estão a integrar elementos sobre o desenvolvimento de sistemas de
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gestão ambiental eficazes, originalmente território de intervenção das grandes organizações de
turismo.
Como se disse num trabalho anterior (Moreira e Santos, 2010) houve uma mudança de paradigma
na relação com os ambientes aquáticos não marítimos, na viragem do século. Os espelhos de
água passaram a atrair investimentos turísticos, com especial relevância para a navegação, a
hotelaria e a restauração, enquanto a regularização e a integração de outros equipamentos de
lazer se iam multiplicando.
Neste contexto de mudança de paradigma sob o signo da sustentabilidade, da pequena escala, de
valorização do interior, as propostas de banhos de água doce ganham relevo. Atualmente, há uma
grande oferta de praias fluviais, organizadas ou não em redes, e capazes de associar a
autenticidade do mundo rural, com o património singular e com o lazer de sol e água.
Simultaneamente, é possível tomar contacto com a vida de populações que fazem da sua ligação
à água o seu quotidiano, do mesmo modo que gastronomias inusitadas, para a maior parte dos
visitantes, cruzam os seus paladares, ampliando a satisfação e superando expectativas. Esta é uma
conjugação feliz e, claramente, suporte de desenvolvimento local, com níveis de sazonalidade
significativos, aspeto nem sempre visto como elemento negativo na oferta turística, em termos de
sustentabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os rios constituem-se, secularmente, como elementos de coesão territorial, intermunicipal,
intrarregional e transfronteiriça, uma coesão que no tempo presente se reforça e reconfigura. Os
municípios ribeirinhos têm valorizado os planos de água e as margens, reconhecendo o potencial
para práticas de lazer e de turismo das águas interiores, beneficiando as margens com
investimentos públicos e privados, orientados para o lazer e para o turismo.
Os ambientes aquáticos fluviais são extremamente relevantes para o turismo pois permitem
promover a diversificação concentrada, elemento diferenciador do turismo português, que
conjugada com a qualificação competitiva e a autenticidade moderna, são elementos centrais do
turismo em Portugal, no contexto do Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em
Portugal, Turismo 2020 (TP, 2015).
Em termos de turismo fluvial pode afirmar-se que ele se organiza em torno de quatro áreas de
intervenção dominantes:
turismo fluvial com integração de meio de transporte fluvial, associado à atração da
paisagem através de um olhar a partir de meio aquático fluvial;
turismo fluvial associado a atrações fluviais de visitação (lugares, estruturas e
equipamentos: Pulo do lobo, Aquamuseu do Rio Minho, Fluviário de Mora, Frecha da
Mizarela, Fisgas do Ermelo, Eclusagem, Lido, Haff delta);
turismo fluvial associado a estruturas e equipamentos para turismo balnear;
turismo fluvial associado a desportos náuticos e atividades de aventura.
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Uma das ofertas que integra o turismo fluvial são os cruzeiros fluviais. Os stakeholders do turismo
fluvial têm vindo a mostrar ser capazes de dar resposta às motivações dos novos turistas, com a
oferta de embarcações de passageiros, para fruir a paisagem com um novo olhar, com uma nova
perspetiva, elemento superlativo de inovação quando a maior parte da vida dos visitantes é
passada em terra firme.
Em Portugal a construção de albufeiras de barragem, o regime hidrográfico dos rios e o
assoreamento progressivo dos leitos têm condicionado a navegabilidade fluvio-turística, sendo
em certos casos esta fundamental para o desenvolvimento do potencial turístico do território. O
rio Douro individualiza-se no território nacional por possuir a maior extensão de via navegável, um
número crescente de operadores marítimo-turísticos, uma oferta relativamente estruturada no
leito e nas margens, havendo um registo da oferta e da procura turística atualizado, como se
demonstrou. Relativamente aos restantes cursos de água, Zêzere, Vouga (Laguna de Aveiro),
Guadiana, Tejo, Sado, Mondego, Arade, e tantos outros, a oferta e a procura, em termos de
cruzeiros fluviais não se encontra sistematizada, sendo desconhecida.
Mais se conclui que a valorização do património natural e cultural dos rios portugueses é uma
realidade relativamente recente em Portugal, característica da primeira década do século XXI. São
diversos os espaços museológicos que valorizam o património fluvial, trata-se de núcleos que não
negligenciam as embarcações nem as artes de pesca, que estão presentes quase sempre nesta
museologia. Ainda assim diferenciam-se pois há núcleos que valorizam as espécies dulciaquícolas
(o Aquamuseu do Rio Minho e o Fluviário de Mora); outros contemplam rios portugueses de
fronteira (Minho e Guadiana); outros valorizam pequenos portos fluviais (Constância, Alcoutim e
Escaroupim).
Ora o crescimento, muito apreciável, nos últimos anos, da navegação fluvio-turística a par de uma
crescente valorização das atividades náuticas em águas interiores (do remo, da canoagem, do
rafting, do canyoning, do windsurf, do paddle board, entre outras), de praias fluviais e de um
conjunto de atrações turísticas em terra, onde se integra a museologia fluvial, justificam um
conhecimento da oferta e da procura em termos de turismo fluvial e uma monitorização das
mesmas. Este conhecimento e esta monitorização são não só úteis para a atuação dos agentes
públicos e dos agentes privados que investem na animação turística, como também são
estratégicos em termos de gestão dos destinos turísticos. A criação de um observatório do
turismo fluvial em Portugal, à semelhança do que foi criado em França, como aqui se deu conta,
muito beneficiaria o turismo fluvial em Portugal.
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PERCEPÇÕES DO TURISMO NO DELTA DO RIO PARNAÍBA (PI): QUESTÕES HÍDRICAS E
SUSTENTABILIDADE
PERCEPTION OF TOURISM ON DELTA PARNAÍBA RIO (PI): WATER AND SUSTAINABILITY ISSUES

Vicente de Paula Censi Borges
Universidade Federal do Piauí (Brasil), vpborges@ufpi.edu.br

RESUMO
Aproximadamente 90% do território brasileiro recebe uma abundante quantidade de chuvas
(entre 1000 e 3000 mm/ano), gerando importantes excedentes hídricos, os quais são percebidos
para diferentes finalidades. Neste contexto, o presente trabalho, propõe-se a refletir sobre o
carater da sustentabilidade no uso dos recursos hídricos no Delta do Rio Parnaíba (PI-Brasil),
abarcando áreas correlatas ao desenvolvimento do território estudado, como: a relação entre a
comunidade e o rio, o turismo e a gestão da água e, fundamentalmente, o impacto econômicoecológico das atividades extrativistas. Sendo assim, o estudo valeu-se de uma metodologia
calcada na pesquisa exploratória e descritiva, perfazendo a captação de dados com caráter
quantitativo e qualitativo, a partir de dados de instituições de âmbito estadual, regional e
nacional. O resultado obtido aponta para um horizonte que carrega em si a dúvida da
perpetuação de algumas atividades socioeconómicas, tais como: o transporte hidroviário de
mercadorias, a pesca e coleta de caranguejo e mariscos e a geração de energia, porém, também,
percebe-se o surgimento de outras oportunidades para o desenvolvimento regional oriundas do
turismo.
Palavras-chave: turismo sustentável, recursos hídricos, gestão da água, impactos ambientais,
unidades de conservação

ABSTRACT
Approximately 90% of Brazilian territory receives an abundant rainfall (between 1000 and 3000
mm/year), generating important water surplus, which are perceived to different purposes. In this
context, this paper proposes to reflect on the character of sustainability in the use of water
resources in the Delta of Parnaíba river (PI-Brazil), covering areas related to the development of
the territory studied, such as the relationship between the community and the river, tourism and
water management and, fundamentally, the economic and ecological impact of extractive
activities. Thus, the study took advantage of a grounded methodology in exploratory and
descriptive research, making data capture with quantitative and qualitative character, from data
of state level institutions, regional and national levels. The result points to a horizon that carries
with it the question of the perpetuation of some socio-economic activities, such as: water
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transportation of goods, fishing and gathering crab and clams and power generation, but also, it is
clear the emergence of other opportunities for regional development derived from tourism.
Keywords: sustainable tourism, water resources, water management, environmental impacts,
protected áreas

1. INTRODUÇÃO
A água sempre esteve no centro das atenções, racionalmente pelo fato da dependência da
sobrevivência da vida estar intimamente ligada ao acesso e qualidade da água, sendo hoje
compreendida como um bem a ser preservado.
No contexto mundial, e mais especificamente brasileiro, as questões hídricas trazem em si um
enorme desafio calcado na necessidade de manter este bem para as gerações futuras e
perpetuação da vida no planeta Terra. No Brasil, aproximadamente 90% do território recebe uma
abundante quantidade de chuvas (entre 1000 e 3000 mm/ano), gerando importantes excedentes
hídricos, enquadrando-o como um dos grandes reservatórios mundiais.
Nos últimos dois anos (2014 e 2015), devido a fatores climáticos, houve uma estiagem de longa
duração nas regiões nordeste e sudeste do Brasil, baixando o nível dos reservatórios de água a
patamares alarmantes. Esta seca atingiu cidades como São Paulo e todo o interior dos estados do
Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Sergipe, Alagoas. Na
tentativa de explicar o fenômeno da seca, geram-se diversos motivos desde o desmatamento da
floresta amazônica até fenômenos climáticos cíclicos. Mas, as consequências não carecem de
especulação, pois são visíveis, como rios assoreados, hidroelétricas operando com níveis
baixíssimos de água e gerando menos energia, aumento da poluição, impactos econômicos
negativos, entre outras.
Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo refletir sobre as questões hídricas e o caráter
da sustentabilidade no uso dos rios, porém focando-se na região do Delta do rio Parnaíba (PiauíBrasil), abarcando na discussão áreas correlatas ao desenvolvimento do território estudado como
a relação entre as comunidades e o rio, o turismo e a gestão da água e, fundamentalmente, o
impacto econômico-ecológico das atividades extrativistas.
Portanto, aborda-se neste artigo questões relevantes sobre as dinâmicas naturais e antrópicas na
região do Delta do rio Parnaíba, perpassando pela compreensão da composição da bacia
hidrográfica do rio Parnaíba para entender o uso que se faz do rio e do seu potencial hídrico, além
dos impactos do turismo na gestão hídrica e na sustentabilidade econômica, social e cultural das
comunidades ribeirinhas no território estudado.
2. MATERIAIS E MÉTODOS: METODOLOGIA DA PESQUISA
Para manter-se o estudo devidamente orientado, a pesquisa valeu-se de uma metodologia
exploratória e descritiva com um caráter qualitativo e quantitativo. Este tipo de estudo
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proporciona ao pesquisador ampliação do conhecimento e o produto final desse processo é um
problema mais esclarecido (Gil, 1991).
No intuito de buscar evidências, optou-se pelo instrumento Estruturado Não-Disfarçado, ou seja,
o inquérito a ser aplicado na forma de entrevista individual, como um dos instrumentos de coleta
de dados. Tal instrumento compôs-se basicamente por questões exploratórias, as quais visaram
explicitar a visão do entrevistado sobre o tema, e descritivas, determinando as características de
opinião do entrevistado no decorrer do inquérito. Assim, para Mattar (1999), esse instrumento
proporciona simplicidade na aplicação e facilidade na tabulação, análise e interpretação.
Considerando que o universo da pesquisa era muito grande, pois continha um número elevado de
indivíduos de interesse para a pesquisa, optou-se por uma amostra aleatória de 137 pessoas
residentes nas ilhas do Delta do Parnaíba, mais especificamente entre residentes do município de
Ilha Grande de Santa Isabel e das comunidades das Ilhas Canárias (comunidade Caiçara),
Passarinho e do Torto, além de gestores municipais ligados à temática, caracterizando-a como
não-probabilística e não intencional, ou seja, uma amostra cuja abordagem foi subordinada aos
objetivos específicos do investigador e com base no pré-julgamento baseado em autores da área,
não tendo, desta forma, o objetivo de proporcionar uma resposta definitiva do assunto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Bacia hidrográfica do rio Parnaíba: a relevância do rio para o desenvolvimento do centro-norte
do Piauí
Com uma abrangência de 342.988 Km2 a região hidrográfica do Rio Parnaíba situa-se entre os
estados brasileiros do Piauí (249.374 Km2), Maranhão (70.000 Km2), Ceará (21.000Km2) e uma
pequena área em litígio entre os estados do Piauí e Ceará (2.614 Km 2), sendo que o nascedouro
localiza-se na Chapa das Mangabeiras, a qual encontra-se na fronteira do estado do Piauí com o
Tocantins, numa altitude de 709 m.
O rio Parnaíba, principal da Bacia Hidrográfica, tem extensão total de 1.527 Km, porém com dois
trechos navegáveis: da foz, no Oceano Atlântico, ao Aproveitamento de Boa Esperança (km 700) e
deste à cidade de Santa Filomena (km 1.215), sendo que o seu afluente, rio Balsas, é navegável da
foz (Km do Parnaíba) à cidade de Balsas (Km 253) – Figura 01.
Morais (2012) exemplifica o contexto socioeconômico da região como dependente do rio
Parnaíba, pois, para ele, a relação estabelecida entre a cidade e o rio se manifesta desde o
contexto de vila das cidades ribeirinhas até o ambiente mais complexo dos tempos atuais, sendo
o comércio o principal motivo de uso do rio, tornando-o fator de integração do estado do Piauí.
Com essa percepção estratégica, Parnaíba foi eleita pelos colonizadores para servir de entreposto
comercial, pois, diferentemente das demais cidades ribeirinhas, apresentava duas opções: uma
saída fluvial, tendo em vista o fácil acesso que o rio Igaraçú proporciona ao rio Parnaíba, assim
como uma saída ao mar, através do Delta do Parnaíba (Morais, 2012).
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Figura 01 - Rio Parnaíba e seus afluentes. (Fonte: DNIT, 2015)

Atualmente o cenário socioeconómico, assim como o nível de influência do rio Parnaíba, mudou
em comparação ao passado de crescimento e desenvolvimento, pois, a industrialização do
petróleo e seus derivados, as políticas de incentivo ao transporte rodoviário e a perda de
competitividade dos produtos de exportação com base no extrativismo vegetal e derivados de
carne bovina (couro), impuseram à região a adoção de outras vias, mais vantajosas para o novo
contexto, relegando ao rio Parnaíba um lugar de menor importância. Outro fator preponderante
foi a extinção das atividades portuárias na cidade de Parnaíba e a inconclusão das obras do novo
porto no município de Luís Correia.
Para completar o panorama decadente, o rio Parnaíba sofre com o desmatamento indiscriminado,
seja na região das nascentes ou ao longo das margens arenosas, produzindo o aumento da erosão
nas margens e o transporte de resíduos sólidos. Portanto, é comum aparecerem grandes bancos
de areia, que dificultam a navegação e tornam-na perigosa. Desta forma, outras alternativas de
atividades económicas vêm ganhando força ao longo dos anos, com destaque para o turismo.
3.2. Degradação ambiental: dinâmicas antrópicas
O Delta do Parnaíba é composto por aproximadamente 80 ilhas, as quais encontram-se no
território delimitado da APA – Área de Proteção Ambiental (Dec s/n.º de 28.08.1996) e na RESEX –
Reserva Extrativista (Dec s/nº de 16 de novembro de 2000). Para o SNUC – Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (Lei Federal nº9.985/2000), a categoria de reserva extrativista
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proporciona à região do Delta do Parnaíba a possibilidade da permanência humana no interior da
unidade de conservação, pois são unidades de uso sustentável.
A APA e a RESEX do Delta do Parnaíba (Figura 02), a partir da sua criação legal, salvaguardam um
patrimônio muito precioso, não só pela singularidade em relação a diversidade de fauna e flora,
mas, também, pela raridade geomorfológica e paisagística, tendo em vista ser um dos três deltas
em mar aberto no mundo.

Figura 02 - Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba (PI)
Fonte: Ministério do Meio Ambiente/ Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, 2015

Num ambiente tão sensível a ação do homem, a compreensão da função da vegetação é
fundamental, ou seja, o seu caráter de bioestabilização do relevo, tendo em vista seus rios, lagos
e lagoas, deve fazer parte da consciência de conservação das populações ribeirinhas, pois, no caso
das comunidades do Delta, há a perda da cobertura vegetal original, promovendo o aceleramento
de transformações significativas, como: aumento do processo de erosão; intensificação do avanço
de sedimentos; modificações micro-climáticas; diminuição do potencial de uso e regeneração dos
recursos naturais (Cavalcanti e Camargo, 2002).
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A intensificação da presença de turistas em alguns trechos dos rios e ilhas que compõem o Delta
do Parnaíba potencializa o processo de erosão e assoreamento, porém, dentre todas as atividades
econômicas exercidas e que promovem pressão sobre o ambiente, o turismo é o que apresenta
menor impacto negativo ao meio ambiente local. Sendo assim, e mesmo neste contexto, o
turismo na APA do Delta do Parnaíba ainda traz alguns problemas tanto para as comunidades
quanto para o ambiente, tendo em vista o impacto que os turistas e os equipamentos turísticos
causam, como: despejo de dejetos nos rios e mar, barulho das embarcações, vazamentos de óleos
e combustíveis, desrespeito da capacidade de carga em determinados trechos do rio e ilhas, entre
outros.
Cavalcanti e Camargo (2002, p.77) enfatizam que em relação à região do Delta do Parnaíba
algumas políticas públicas precisam ser adotadas, como o zonamento das funções de turismo,
lazer, proteção ambiental, cultural e histórica dos bens e recursos costeiros.
Já Correia e Teixeira (2006), evidenciam a relevância do uso de indicadores de sustentabilidade,
priorizando os expostos na Agenda 21, como ferramenta para o monitoramento da gestão dos
recursos naturais, tendo em vista que possibilitam avaliar as condições existentes do ambiente e
tendências, de efetuar comparações nas escalas temporal e local e a de fornecer informações de
advertência que permitam a antecipação de ações correcionais.
Ao considerar os fatores acima descritos e as ações do poder público dos municípios abrangidos
pela APA e RESEX do Delta do Parnaíba, no que tange a gestão hídrica, percebe-se a inação como
política pública local, assim como, em parte, dos governos dos estados do Maranhão e Piauí, pois
mostram-se dissonantes ao Plano Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº9.433/97), tendo em vista
a não implementação na totalidade das recomendações legais. No caso do Piauí, essa inação do
governo verifica-se também relativamente à Lei de Recursos Hídricos do Estado do Piauí (Lei
nº5.165), a qual prevê como responsabilidades do Estado, na forma de objetivos da lei (Capítulo
II, Art. 2): a) assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; b) propiciar a utilização racional e
integrada dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável; c) buscar a
prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do
uso inadequado dos recursos naturais.
Neste contexto, mesmo atividades de menor impacto negativo na região, como o turismo,
tendem a transformar-se em agentes relevantes no aceleramento dos prejuízos ao relevo, fauna e
flora dos lugares visitados. A falta de regulamentação e fiscalização é um dos motivos para o
crescimento desordenado das atividades turístico-fluviais no Delta do Parnaíba.
Os danos causados ao ambiente pela atividade turística ao Delta do Parnaíba ainda são
incipientes, o qual dá margem para o aperfeiçoamento da regulamentação do uso dos espaços da
APA e RESEX, apoiando-se na experiência dos órgãos ambientais atuantes no território.
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3.3. Uma hidrovia para o turismo
O turismo fluvial desenvolveu-se no rio Parnaíba a partir do final dos anos de 1980,
intensificando-se nos anos 2000. Devido às características naturais do rio e às intervenções dos
governantes do Estado, a navegabilidade limitou-se a alguns trechos, sendo o turismo explorado
na região da foz do rio, a qual forma um delta em mar aberto composto por mais de 80 ilhas.
Desta forma, as embarcações que passaram a ser utilizadas detinham capacidades restritivas em
relação ao transporte de passageiros, pois a preferência das agências de viagens que operam na
região é por barcos de médio e pequeno porte.
Santos (2012, p. 217) destaca que deve-se criar “processos operativos que tenham em conta a
salvaguarda e valorização dos recursos e dos elementos patrimónios locais e regionais (naturais,
culturais, monumentais e imateriais) para atividades de lazer e de turismo, dando especial
atenção ao touring paisagístico, ao geoturismo, ao ecoturismo”, (…), entre outros.
O território que compreende a APA do Delta do Parnaíba, a qual engloba a RESEX, apresenta
características ímpares para o desenvolvimento do turismo náutico, desde o turismo fluvial –
considerando o transporte de turistas aos atrativos naturais e meios de hospedagem nas ilhas do
Delta –, o turismo marítimo – antevendo a conclusão das obras no porto de Luís Correia,
tornando-se apto a receber navios de cruzeiros –, até o turismo lacustre – percebendo o potencial
das lagoas do Sobradinho, da Prata e do Portinho.
Estima-se que na hidrovia do rio Parnaíba, no trecho entre Parnaíba e a foz, sejam transportadas
aproximadamente 4000 turistas/ano1 , os quais não totalizam a capacidade de carga que o
ambiente do Delta do Parnaíba suportaria, percebendo que menos de um terço das ilhas são
visitadas e incluídas na composição dos roteiros regularmente.
Parnaíba e outras cidades ribeirinhas, consideradas, entre outros atributos, com potencial para o
desenvolvimento do turismo fluvial, mantem-se à espera do restabelecimento da navegabilidade
do rio Parnaíba, o qual apresenta-se com diversos obstáculos ao desenvolvimento pleno da
navegação de cargas e turística, como: avanço das dunas e estreitamento entre margens,
assoreamento, diminuição da profundidade, entre outros, que forçam ao uso de médias e
pequenas embarcações com pouco calado.
13

3.4. A relação das comunidades do Delta do Parnaíba com o turismo
Por se tratar de um território com regras explícitas, expressas em lei, o Delta do Parnaíba
(conjunto da APA – Área de Preservação Ambiental e RESEX – Reserva Extrativista) emana a ideia
que o tipo de turismo a ser desenvolvido seja o que compreenda um caráter sustentável. Costa
(2009) indica que a ideia da sustentabilidade, no âmbito do turismo, geralmente é associada com
as modalidades alternativas de explorar e desenvolver o turismo. Porém, o turismo sustentável
extrapola as modalidades sejam alternativas ou não, pois tendem a enfatizar a dimensão
ambiental da sustentabilidade em detrimento de seus demais fundamentos.
1

Número estimado e não oficial a partir dos relatos de quatro empresas operadoras no Delta do Parnaíba.
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Uma premissa fundamental para caracterizar o desenvolvimento do turismo em áreas de
conservação é a participação das comunidades inseridas no território, as quais são capazes de
auxiliar na minimização dos impactos negativos, na geração e distribuição de benefícios
econômicos, nas decisões relativas ao uso do território devido ao conhecimento tácito acumulado
ao longo de gerações, na conservação do patrimônio natural e cultural e perpetuação da
diversidade e na oferta de melhores experiências aos turistas. Para Borges (2014, p.442) “é neste
contexto que o turismo de base comunitária pode surgir e diferenciar-se, pois permite a
ressignificação do espaço, porém com uma menor possibilidade de descaracterizá-lo ao ponto de
perder sua identidade inicial”.
Sendo assim, o uso dos rios e mar como via para o trânsito de moradores e turistas apresenta-se
como vital à manutenção da dinâmica social, econômica e ambiental da região, tendo o rio
Parnaíba como protagonista. Mesmo assim, com todo o potencial que o rio Parnaíba apresenta
para a navegação comercial, seja para transporte de turistas no Delta ou de mercadorias em
outros trechos, não há presença de qualquer infraestrutura adequada. A quase inexistência de um
sistema de fixos sociais (portos, terminais e eclusas), componentes de um sistema de movimento
fluvial, impacta significativamente no ambiente percebido, tendo em vista que os fluxos materiais
oriundos da circulação fluvial não se dão de modo eficaz, além de não interligarem as ilhas do
Delta aos centros urbanos (Ilha Grande de Santa Isabel e Parnaíba).
Ao inquirir a prefeitura de Ilha Grande de Santa Isabel (prefeito e secretários de turismo e meio
ambiente), os seus residentes e os das comunidades da Ilha Canárias (comunidade Caiçara),
Passarinho e do Torto, contabilizando 137 pessoas ao todo, percebeu-se um tom de decepção
com o turismo na região, principalmente com as mudanças ao longo dos anos da dinâmica hídrica,
da fauna e flora do rio Parnaíba e igarapés do Delta.
Dos entrevistados residentes 67,3% indicaram que com a vinda dos turistas não houve melhoras
no sistema de captação e distribuição das águas, enfatizando que nos períodos de alta temporada
é corrente a falta de água, pois, além do aumento no consumo, há a estiagem (falta de chuvas).
Desta forma, 72,6% afirmaram que o turismo é pouco positivo ambientalmente, 64,1% que é
pouco positivo socialmente, 64,6% pouco positivo culturalmente e 69,3% pouco positivo
economicamente (Dados primários, 2015).
No intuito de aprofundar o entendimento sobre a percepção do residente no território em estudo
em relação ao turismo, obteve-se, como resultado, uma compreensão negativa dos impactos que
atividade proporciona (Tabela 01).
Na busca de complementar a compreensão da realidade dos entrevistados e suas comunidades,
focou-se no uso racional da água (Gráfico 01), obtendo as respostas através dos representantes
do governo do município de Ilha Grande de Santa Isabel, partindo da do entendimento de
Lootvoet & Roddier-Quefelec (2009 citado por Santos, 2012) “a água doce é um importante
recurso turístico capaz de influenciar decisivamente a qualidade de um destino”.
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Tabela 01 - Percepções do turismo
No teu tempo livre, em atividades de lazer, encontras com frequência
turistas?
Sim 73,4%
Não 26,6%
O contato com o turista altera a sua rotina de trabalho?
Sim 56,2%

Não 43,8%

O turismo é bom para a comunidade e o município?
Sim 42,9%

Não 57,1%

O turismo restringe o acesso dos residentes em algumas áreas?
Sim 38,1%

Não 61,9%

Com a visitação de turistas nas ilhas há aumento da poluição?
Sim 83,2%

Não 16,8%

Verifica-se um aumento na piora da qualidade da água?
Sim 78,8%

Não 21,2%

Fonte: Elaboração própria (Dados primários, 2015).

Gráfico 01 - Uso racional da água (subterrânea/ Poço artesiano)
Fonte: Dados primários, 2015

Os períodos de alta temporada ou seja do aumento do fluxo de pessoas ao Delta do Parnaíba,
coincidem com os meses de estiagem. O clima mais seco e de baixa umidade interfere
diretamente na oferta de água potável para a população residente em perímetro urbano e rural,
assim como o aumento da demanda. Portanto, a alternativa mais comum na região é o poço
artesiano, o qual satisfaz as mais variadas necessidades: irrigação de plantações, uso animal (boi,
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cabras, galinhas) e consumo humano. Sendo assim, para o residente o turismo provoca um
grande desconforto devido ao impacto que provoca nas comunidades e o incipiente retorno
econômico e social, criando um sentimento, que no caso parece ser inicial, de
rejeição/insatisfação (quadro 01).
Já na perspectiva dos empresários (agências de viagens, hotéis e pousadas) vê-se a água como via
para acessar os lugares de interesse turístico no Delta do Parnaíba. Para eles, a preocupação
principal com o rio Parnaíba é a sua navegabilidade, pois a dinâmica natural e a antrópica trazem
grandes dificuldades às embarcações devido a formação de bancos de areia e alteração dos canais
(Gráfico 02).

Gráfico 02 - Principal função do rio Parnaíba para o turismo
Fonte: Dados primários, 2015

Neste contexto, a principal alternativa para o desenvolvimento do turismo no território da APA do
Delta do Parnaíba e, mais precisamente, na RESEX, é o envolvimento das comunidades locais no
planejamento e nas atividades do turismo.

CONCLUSÃO
Hassan (2000) e Carús-Ribalaygua (2003) consideram que o turismo vale-se de recursos finitos, os
quais sem um gerenciamento e planejamento que visem a conservação tendem a impactar um
destino turístico levando-o ao declínio. A pesquisa revela que há uma insatisfação crescente com
o turismo entre os autóctones nas comunidades investigadas, pois como a atividade é incipiente
não proporciona o retorno esperado, seja na perspectiva econômica ou social. Da mesma forma,
consideram que o rio Parnaíba sofre com as dinâmicas naturais e as ações antrópicas,
destacando-se o assoreamento de trechos importantes do rio para a navegação, pesca e acesso
aos atrativos naturais.
A degradação decorre de um contexto de negligência proveniente da inação como política pública
dos governos municipais, estadual e federal.
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Não são poucos os autores (Sharpley, 2000; Sachs, 2000; Hardi e Zdan, 1997; Bursztyn e Bursztyn,
2006; Theodore, 2005; entre outros) que evidenciam a interrelação entre as dimensões social,
econômica, cultural e ambiental, apresentando-as como indissociáveis à existência de um
desenvolvimento de caráter sustentável.
Sendo assim, e com base nos dados e informações coletadas e analisadas, o presente estudo
considera que o futuro do rio Parnaíba e da região do delta carregam em si a dúvida da
perpetuação de algumas atividades econômicas, tais como: o transporte hidroviário de
mercadorias, a coleta de caranguejo e mariscos (devido a atividade intensa para abastecer os
mercados do Piauí e Ceará) e a geração de energia (considerando a resistência das comunidades à
instalação de hidroelétricas e usinas eólicas). Porém, como alternativa econômica e de
desenvolvimento social, percebe-se que o turismo, pelas demandas crescentes que apresenta,
fortalece-se ano a ano, gerando um sentimento dual na população autóctone, pois muitos
mostram-se receptivos às oportunidades geradas pelas atividades turísticas, mas outros são ainda
reticentes quanto a geração de renda e distribuição democrática dos benefícios, pois percebem e
sentem mais os impactos negativos provocados pelo fluxo de turistas e que influenciam a vida
comunitária.
Para a região do estudo, que compreendeu a bacia hidrográfica do rio Parnaíba e, principalmente,
os territórios da APA e RESEX do Delta do Parnaíba, o perigo eminente é oriundo da omissão do
poder público na gestão do território, neste caso, em relação aos recursos hídricos e às atividades
que permitem um desenvolvimento mais igualitário e sustentável, pois, de um modo geral, o Piauí
necessita prover uma maior articulação entre os diversos atores envolvidos, buscando inovações
tecnológicas, investimentos e uma maior eficiência e controle das atividades que se desenvolvem
no território, pautando-se na legislação ambiental brasileira.
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ABSTRACT
Tourism is one of the key economic sectors of the State of Sinaloa. Traditional model of ‘sun and
sea’ tourism developed in its southern part, mainly around the resort of Mazatlán. The sea coast
of the central part of the state, close to its capital city Culiacán has been mainly the area of
traditional fishing and its potential tourist resources, until recently, have been exploited only in a
limited way mainly on regional scale. Difficulties artisanal fishermen go through nowadays and
attention paid to alternative forms of tourism, including the rural tourism, encouraged some of
the fishing communities to offer tourist activities. Municipal authorities, fishing cooperatives and
fishermen themselves have high expectations of tourism as a new source of income. Field studies
conducted in several communities of Altata-Ensenada Pabellones area show main problems
related to the introduction and management of the new activity in coastal fishing communities.
Among the doubtful issues are the ones of: the volume and form of investment needed in order
to prepare communities to the reception of tourists, organizational forms of the local tourist
sector, local tourist products that can be offered in bigger and smaller communities as well as the
ways of combining traditional and new activities. First experiences show that place – based and
culture sensitive solution should be sought through careful participative planning processes.
Key-words: artisanal fishing, rural tourism, fishing cooperatives, Sinaloa, Mexico

RESUMEN
El trabajo resume resultados de investigaciones de campo realizadas en las comunidades
pesqueras de la parte central de la costa del Estado de Sinaloa, y en particular en la zona de Altata
– Pabellones.
Dados los problemas que enfrenta hoy en día la pesca artesanal, tomando en cuenta la creciente
popularidad de distintas formas de turismo alternativo y la cercanía de la capital del estado,
Culiacán, las autoridades municipales, las cooperativas pesqueras y los pescadores contemplan la
posibilidad de desarrollar el turismo rural de costa como una fuente de ingresos adicional de
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importancia para las comunidades. El estudio identifica una serie de desafíos relacionados con
esta estrategia
Palabras claves: pesca artesanal, turismo rural, cooperativas pesqueras, Sinaloa, México

1. INTRODUCTION
1.1. Fishing in Mexico
The Mexican coast has a length of 11,592.77 kilometers and about three million square kilometers
of exclusive economic zone. In 2014 the United Nations Organization for Food and Agriculture
(FAO 2014) positioned Mexico as the 16th country in the world, according to the volume of fish
production. Mexico is divided into five fishing regions where commercially exploitable species are
divided into four groups (pelagic or massive, demersal, crustaceans and shellfish, breeding). Half
of the fish production in the country is based mainly on small pelagic fish, shrimp and tuna. In
2011, most of the fishing took place in the Pacific and the top producing states were Sonora
(36.78%), Sinaloa (20.35%), Baja California Sur (9.1%) and Baja California (8.17%) bringing
together 74.4% of the annual total (National Commission of Aquaculture and Fisheries, 2011).
Despite the high fishing potential of the country, the activity contributes to the national gross
domestic product (at current prices) only with 08% (National Institute of Statistics and Geography,
INEGI, 2014). However, for those who live in rural communities along the Mexican coast, fishing is
the main economic activity.
On the other hand, fisheries are facing unprecedented challenges as many are affected by
overexploitation of resources, some are at their maximum levels or they have to carry out
activities aiming at recovery. The old perception of seas as inexhaustible resource is no longer
valid and fisheries management should include efforts to preserve resources. Studies of the
National Fisheries Institute show that out of the total of the fisheries assessed, 27% were in
decline, 53% at the maximum level of exploitation and only 20% had the potential to increase
production (FAO, 2013).
The artisanal fisheries sector suffers complex problems of poverty and marginalization of fishing
communities. In most cases, artisanal fishermen livelihoods depend almost exclusively on this
activity. Problems of artisanal fisheries sector affect the entire production chain, starting with the
capture itself, vessels, safety, fisheries conservation to the storage infrastructure, packing facilities
and the distribution chain.
1.2. Fishing and tourism – literature review
As interests of tourists nowadays tend to go beyond sun and beach, turning to new activities and
new experiences, fishing areas have many attractions to offer. Apart from water sports, beach
and leisure in general, tourists also seek the beauty of natural environment, fresh fish in
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abundance, and rich cultural heritage of artisanal fishing. Tourism could be a source of additional
income for the fishing communities, however there are numerous obstacles within that process,
such as lack of funding for new local companies, lack of consistent marketing strategies, inability
to diversify tourist activities beyond the sun and beach. As a result, tourism services are only a
seasonal activity and that limits possibilities of creation of stable and skilled jobs.
Although tourism has become one of the most promising sectors in terms of growth potential
representing an economic alternative for coastal areas, we have to recognize that remote areas
have to make themselves known as destinations of interest. In the case of Sinaloa, fishing
communities receive visitors who are identified as a type of tourists that bring little or no benefit
to local communities, or even damage local environment and disrupts ecosystems and activities of
the area. Therefore it is necessary to analyze risks tourism might bring to fishing communities, in
order to find ways of minimizing them or turning them into opportunities, diversifying the offer
directed to tourists.
Considering the above, it is essential to analyze the place of traditional fishing communities in the
light of the economic transformations that made visible the hybrid nature of fisheries, including
social actors interacting in the context of tourism development. Alcala (1999, 132) states that the
notion of coastal region helps to identify space inhabitants that of the communities use; on the
other hand McGoodwin (2002, 35) suggests that fisheries are not only living aquatic resources
regions, but they represents the relationship of natural marine ecosystems to human activities.
In some coastal regions of Sinaloa, Nayarit and Jalisco traditionally devoted to fishing, new tourist
areas have been revitalized bringing new challenges for fisheries in the region as tourist services
are turning into the dominant activity of groups of fishermen. McGuire and Valdez (1997) and
Breton (2001) argue that current government policies reflect the change of approach in the
fisheries sector that took place in the 90 ties of the 20 th century, shifting from the pro–production
attitude – to a conservationist one. Underdevelopment of fishing industry and accusations that
fishermen are responsible for an irrational exploitation of resources led to the idea of
revitalization of the sector through tourism development. Valdez (2008) recognized an ecological
crisis of resources, capitalization of the industry and a polarized direction of policies of progress of
coastal localities aiming at development of tourism. Chavez Cifuentes, Andrade, and Espinoza
Bravo (2009) observed that in the state of Nayarit fishing has declined for various reasons, but
among the main ones they listed the fishermen’s involvement in tourist activities and the
displacement of fishing cooperatives by tourist infrastructure. Furthermore, the authors catalogue
the following impacts of tourism on fishing cooperatives: market diversification, transformation of
cultural landscape (40% modified, 40% in transition and 20% slightly altered), displacement of the
primary sector as the dominant activity and incorporation of fishermen in the tertiary sector.
As tourism is increasingly being presented by governments and international organizations as a
key future livelihood for coastal regions, the coexistence of tourism and traditional fishing has
been studied in the context of other regions of the world. The findings are not univocal. In the
case of the Philippines, Fabinyi (2010) shows that fishermen are often being excluded from the
benefits tourism brings and therefore it does not reduce pressure on maritime resources as
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fishing follows to intensify. Even the study of impact of ecotourism on the reduction of
dependence and pressure on marine resources in an artisanal fishing community in Mozambique
(Hill 2005) rendered contradictory results.
Tension between common assets related to fishing and private tourist services’ orientation,
leading to privatization of fishing grounds and fishing cooperatives in Korea were reported by
Cheong (Cheong 2003). The same author wrote about limitations of community based resource
management through a cooperative system implying homogeneity of local communities, while in
fact they consist of diverse groups, have an internal political dynamics, and the role of external
linkages seems to be crucial (Cheong 2004)
1.3. Fishing and tourism in Altata, Sinaloa
In the case of Altata community in the municipality of Navolato, Sinaloa, Mexico, it is presumed
that changes transforming fisheries and its actors have been gradual. In this situation it is useful to
determine ways in which tourism development was carried out in the community and to find out
ways in which different social actors were involved in these transformations.
The paper addresses the phenomenon of change taking place in a fishing community in the
context of new options for economic and social development, considering elements of planning
tourism activities in a rural community. It aims at analysing the process of tourism planning and
at assessing the link between the state of natural resources and possible impacts of tourist
services in the fishers community of Altata.

2. MATERIALS AND METHODS
The research was conducted in the community of Altata according to the methodological strategy
of a case study; the data was collected with the application of semi-structured interviews with
managers of cooperatives and community authorities, 40 surveys among fishing cooperatives
active members. Analysis of internal documents of the cooperatives (constitutive acts and
assemblies’ reports ) and observation of natural resources in the fisheries fields complemented
the picture.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Altata is currently a fishing village, a port and a small family tourism centre. It is located in the
municipality of Navolato, at a distance of 63 km from Culiacán, the capital city of the state of
Sinaloa1 ; Altata Bay, has an area of 9,100 hectares and it is formed by the continental shelf and
Redo Peninsula. Currently it is a protected natural area where mangroves, palm trees, lilies, coral
14

1

its geographical coordinates are Longitude: 24º 38 '00' 'Latitude: -107º 55' 50 ''
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and a variety of fish can be observed. The history of Altata dates back to 1834 when the place
gained importance thanks to favourable port conditions. It was declared a seaport in 1847. It was
a second seaport of the state, after that of Mazatlan, which gave rise and splendour to the region
in the late nineteenth century and early twentieth century. Loading and unloading of large ships
set off an economic boom in the bay area, as a place of introduction and distribution of goods to
other parts of the state of Sinaloa and the north western portion of the Republic’s territory. The
place had pier and also a railway route connecting the port to Culiacán, the capital of the state.
Today Altata is a rural community inhabited in 2015 by 2,001 people. Economically active
population is limited to 776 persons (INEGI, 2013). The site’s functions have been reduced to
fishing camp, where the main activities are fishing and shrimping together with some tourism
services. In recent years small restaurants emerged forming a gastronomic corridor along the
beach, where tourists flock to savour dishes prepared with fresh seafood.
The main economic activities of Altata consist in capturing such marine species, as the flake:
snapper, sea bass, snook, pompano, mullet, mojarra and cochit; molluscs: chocolata clam, black
clam, leg mule, mangrove oyster, Chinese clam, scallops. Shrimp, is the most important product
considering its value. There is also some sport fishing practiced in the open sea, related to such
species as sailfish, marlin and shark, among others (Government of Navolato, 2015).
Several other tourism activities, beside sport fishing, practiced on different levels are also closely
related to natural resources. Observation of nature boat rides through creeks and the bay are
probably one of the most popular local attractions. Their routes can reach as far as 20 km away.
Diversity of plants2 can be observed on the shore as well as the red and white mangrove
(Rhizophora mangle and Laguncularia racemosa) characteristic of the bay, providing shelter both
to marine animals that use them for breeding, as for mammals, birds and reptiles.
More specific wildlife watching consists in visit to islets that are nesting birds such as pelicans,
seagulls and cormorants earwig. Observation of birds fishing (like pelicans, earwig, cormorants
and gulls) is of particular interest of some tourists and can be done from the shore. Birds present
on the shore adjacent areas (woodpecker, white wing dove, quail, roadrunners, crows, eagles)
and the lagoon bounded ones (Canadian duck, pichihuilas, redfish and several varieties of herons)
can be also observed. Nearby areas also offer opportunities of encounters with some mammals3
and reptiles4 .
Interpretive hikes along the the dunes and vast beaches can be done walking or on horseback.
Some cross-country paths have been already defined, equipped with signs of the kinds of flora,
fauna and terrain features. There is a plan of providing guides interpreting nature and offering
educational orientation.
Altata has already an exclusive quay for smaller boats owned by fishermen that is also used for
units offering tours for visitors to the beaches. Additionally visitors can enjoy more commercially
15

16

17

2

such as cactus, barrel cactus, papaches, choyas, chamomile flower, chile chiltepín and medicinal plants such as
horsetail, ayal and tatachinole
3
like coyote, skunk, gray rabbit, hare, opossum, wild boars, raccoons, armadillos, squirrels and sometimes the wildcats
4
like snakes: limacoa, coral snake, rattle and chirrioneras
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oriented attractions such as banana boat and catamaran rides, which are provided by fishermen
community on weekends.

Fig. 1 - Localization of Altata, state of Sinaloa, Mexico

3.1. Alternative cooperative activities
In relation to activities carried out by members of cooperatives, fishermen indicate that shrimping
is possible only in the periods allowed by the government in the months between September and
March. That leaves time for other activities as fishing for other species and tourism services. They
already have some experience in offering tours of the bay, walks in the marshes, tours to small
island and sport fishing tours.
Managers of cooperatives commented that due to the low fish production in recent years, the
cooperative assemblies proposed to create alternative projects that could help to generate
income and take advantage of the support to the fishing cooperative sector offered by the
government in the form of financing productive projects.
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Currently, in Altata two hatchery projects are under way. Both aim at production and provision of
new attractions to visitors. The first project will take place at the premises of the cooperative as it
has space for a restaurant. Customer will be able to choose a fish he/she wants to eat and catch it
as well, if he/she shows interest in fishing. The restaurant cook will prepare it on the site. The
second project is a shrimp farm in shrimp natural space, on the bay. Education tours will be
organized showing the process required for the transformation of larva in shrimp ready for
consumption in different sizes.

3.2. Tourism planning activities in Altata
Altata already has gastronomic services consisting in small restaurants distributed on the left side
of the main road starting at the entrance. Most are rather simple, built with cement floors, basic
WC, separate kitchen area, low fences and terraces overlooking the beach, thatched roofs in
some cases, while others are covered by metal sheet or cement; tables and chairs are mostly
made of wood, however plastic furniture can be observed in few cases.
Currently the community has no tourist lodging infrastructure; respondents stress that the influx
of visitors is mainly only on weekends and most of them do not stay overnight. Those that come
during holiday periods like Easter, remain in the community for three to seven days, in the houses
they or their friends own in the village or nearby; fishermen indicate that some homeowners will
rent to other visitors due to the lack of hotels in the fisheries field.
Rather poor infrastructure described above stays in contrast with the new investments promoted
by authorities of the state of Sinaloa. The government of Sinaloa is interested in supporting the
revitalization of tourist destinations in the state, considering that this activity represents 12% of
the state GDP. Such a goal was included in the National Development Plan 2011-2016 under the
Tourism Sector Program.
In Altata a more than one km long nautical jetty has been constructed with a platform launching
ramp services, a pier serving as tourist promenade and a pier for the Port Authority, as well as
with abundant parking space. The construction was concluded in April 2014 with an investment of
approximately 135.5 million pesos, contributed by the federal government (75%) through the
Directorate General of Ports of the Ministry of Communication and Transport and the rest by the
state and municipal government. It is contemplated that the construction of this work would
contribute to the creation of more jobs becoming a trigger that can increase the influx of tourists
and boost the family income.

CONCLUSIONS
Altata is a community that is still identified as rural with fishing as the main economic activity
(crustaceans, molluscs and scales), complemented by a some trade and tourism services. Fishing
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is carried out in an organized manner through cooperatives of fishing production and
cooperatives offering tourist services are seen as the best possible form of integration of tourist
activities in the community’s life.
The main activity of fishing cooperatives is catching shrimp in federal waters of Ensenada Bay and
Altata Pavilion, Sinaloa lagoon system; capturing is carried out for seven months as the shrimp is
one of the species controlled by means of closure, in order to ensure that the crustacean fulfils its
biological cycle of reproduction. Most cooperative members are 30 to 49 years old with
experience in marine waters fishing which can useful for providing tourist services ensuring the
safety of visitor as the risks related of the bay and offshore sailing are well known to them. It is
considered that their knowledge can be used and they can work as guides on boat rides and sport
fishing tours, supplemented with training to provide a good service for tourists. During the closure
periods boats are normally unused because the fishermen develop alternative activities inland;
this means that the equipment they have can be used to offer various tourist services outside the
shrimping season.
Altata’s natural resources and its recreational activities are already known to potential visitors and
local inhabitants. In recent years, fishermen have been offering services to visitors, such as boat
rides and fishing, but they were providing them informally with no fees and schedules established,
no previous training and no attractive equipment ensuring safety to visitors. Some fishermen offer
tourist services informally without permission.
The place can be described as the one of pre-tourist characteristics. According to Molina (2007),
in such places businesses are small, of a relatively low technological and administrative level; the
staff has no specialized tourist training, facilities are rudimentary and not registered in any way,
and this is being appreciated by visitors and residents.
As tourist services have been offered informally the community developed them on an emergency
basis according to the visitors needs and the local fishermen’s capacities. There has been no
planning process concerning tourism.
The tourism planning process began with the government proposals to promote the site as a
tourist destination, with the construction of new infrastructure that is having impact on the whole
community. Development of new projects of the cooperative, that recognized the need for
alternative activities that could enable them to generate steady income from tourist services was
one of its first manifestations.
Nowadays tourism planning is present in the work of the inhabitants, cooperatives and
government agencies as all of them agree on the importance of strengthening and promoting the
community as a tourist destination. However up to date, in spite of investments, it has been
insufficient. Our research showed that as it is still done on an emergency basis with effect in the
short term without discussion on the desired future image of the place and no management
mechanisms, nor long term planning tools.
For the moment even if there is a recognition of local natural resources and impressive jetty and
piers in the places, there is not enough infrastructure to consider Altata as a destination that
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meets all the needs of the visitor, while some of the pre tourist conditions mentioned above
already disappeared.
The planning process in the community is carried out through setting goals, making plans,
strategies, programs, budgets but it has been recognized in the place that that it is not enough if
long term goals have not been set. General assumption that tourism is compatible with fishing
and the conservation of environmental resources shared by the cooperatives and government
agents is not sufficient, even if we recognize that fishermen and residents of the community have
played the role of planning agent, working with government agencies, leveraging mutually their
expertise.
Recognition of faults is the first step towards the improvement of tourism planning process. If the
involvement of cooperatives and the community goes in pace in government interest in the place,
we might expect that Altata finds a proper way to ensure that tourism becomes an alternative
activity for cooperative members serving as tour operators, taking advantage of the rich flora and
fauna of the field without disrupting local development dynamic nor harming natural
environment. However, considering that research on traditional fishing and tourism referred to in
literature has not rendered clearly optimistic results, the process should be carried on carefully
with proper previous recognition of possible tensions and conflicts of interests.
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RESUMO
O patrimônio hidrológico do município de João Pessoa, Paraíba, nordeste do Brasil, se apresenta
na forma de fontes de água doce e de planícies fluviais e fluviomarinhas ainda funcionais,
possuindo valores científicos, pedagógicos, culturais, estéticos e ecológicos, sendo os hidrossítios
os locais de interesse hidrológico onde estes valores se maximizam. O objetivo deste ensaio é
apresentar uma discussão teórica acerca do referido patrimônio, assim como sugerir potenciais
hidrossítios para serem inseridos em rotas geoturísticas urbanas. A definição de patrimônio
hidrológico consiste em um conjunto de elementos pertencentes aos recursos hídricos que
possuam um valor de uso, científico, educacional, cultural, entre outros, o que os torna passiveis
de proteção. João Pessoa está assentado em uma bacia sedimentar desenvolvida sobre um
embasamento cristalino falhado, pelo que o terreno possui grande potencial geoturístico, do
ponto de vista de seu patrimônio hidrológico, com fontes históricas, diversas planícies fluviais e a
maior planície fluviomarinha do Estado, a do Rio Paraíba, de relevante importância histórica,
ecológica e estética. Foram identificados os seguintes locais potenciais de interesse hidrológico: o
Estuário do Rio Paraíba e seus manguezais, o Rio Jaguaribe, principal rio urbano e sua antiga foz,
bem como a Dolina dos Irerês e três fontes centenárias de água doce, a Fonte dos Milagres,
Tambiá e Santo Antônio.
Palavras-chave: Patrimônio hidrológico- Hidrossítios- João Pessoa- Geoturismo Urbano

ABSTRACT
The hydrological heritage of the city of João Pessoa, Paraíba, is presented in the form of springs
and fluvial and fluvial-marine plains, possessing scientific, educational, cultural, aesthetic and
ecological values. The hidrosites are the places of hydrological interest where these values are
maximized. The purpose of this essay is to present this heritage, in order to enter potential
hidrosites in urban geotouristic routes. The definition of hydro(geo)logical heritage consists of a
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set of elements pertaining to water resources, whether surface (rivers, lakes, dams, oceans and
seas) or subsurface (springs and aquifers) that have a use value, which makes them worthy for
protection.
Keywords: Hydrological heritage- Hidrosites- João Pessoa- Urban Geotourism

1. INTRODUÇÃO
O Patrimônio Hidrológico pertence à porção abiótica do Patrimônio Natural. Numa visão muito
ampla, consideram-se elementos do património natural todos os elementos do meio físico, entre
eles os solos, os rios, mares, as formas de relevo, as rochas e os recursos minerais e energéticos,
as plantas e animais que, pelo seu significado científico, económico, cultural e social, entre outros,
merecem ser estudados e preservados para as gerações vindouras, ou seja merecem ser
integrados nas estratégias de desenvolvimento sustentável. Grandgirard (1997) fundamenta o
conceito em questões culturais, considerando essencialmente o valor científico, pois o meio
natural é fonte de riquezas, de energia e recursos ao ser humano, com a sua complexidade,
dinâmica e sensibilidade, ou seja, é patrimônio da sociedade. Todo patrimônio tem conotação de
bem protegido ou que, pelas suas características e valor, merece proteção.
Neste trabalho, propõe-se a subdivisão do Patrimônio Natural em Biótico, que inclui os elementos
da fauna e flora que, pelo seu valor intrínseco ou por estarem em riscos de extinção, merecem ser
protegidos, seja de qual ecossistema estas formas de vida façam parte e; Abiótico, onde se
inserem os elementos da geodiversidade, como os recursos hídricos e seus hidrossitios,
pertencentes Patrimônio Hidrológico, além das formas de relevo, dos elementos geológicos e do
solo, cada qual com seus sub-elementos. Estes elementos da geodiversidade fazem parte do
Geopatrimônio, conforme conceituaçao proposta por Rodrigues e Fonseca (2008) e adotada
neste trabalho. Dentro da perspectiva patrimonial, os elementos abióticos da Natureza também
merecem ser preservados por possuírem valor científico, estético, ecológico, econômico,
pedagógico, cultural, dentre outros, responsáveis por sua motivação na preservação do bem.
Os primeiros traços na literatura sobre o Patrimônio da Água, no caso o Patrimônio
Hidrogeológico surgiram no final dos anos 1990, como inserção no chamado ‘patrimônio
geológico’, a partir de estudos de geólogos europeus, com ênfase para pesquisadores espanhóis e
para as pesquisas acerca da água subterrânea e suas qualidades terapêuticas. Em 1997, os valores
mineromedicinais das águas subterrâneas permitiram a Coloma et al. (1997) denominarem-nas de
Patrimônio Hidrogeológico, em consequência também do seu potencial lúdico e de
contemplação, sugerindo medidas de proteção. Duran et al. (1998) definiu os chamados Locais de
Interesse Hidrogeológico que, apesar de vistos numa perspectiva muito ampla, ao incluir “todos
os lugares em que o recurso água apresenta especial interesse” (grifo nosso), este recurso pode
ser imaginado em suas mais diversas formas (rios, lagos, fontes, cascatas, nascentes, termas, etc.).
Desta maneira, os autores centralizam a relação entre a geologia, geomorfologia e os recursos
hídricos no viés do ciclo hidrológico.
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Os locais de interesse patrimonial no domínio da água, que são representativos pela sua condição
de exclusividade e representatividade, importância científica, por exemplo como definidor
(paleo)ambiental, de suporte ecológico, de valor estético, entre outros, serão denominados de
hidrossítios. No entanto, temos de ter em atenção a dificuldade em separar o património
hidrológico, dos patrimónios geológico e geomorfológico (Cunha e Vieira, 2004), dadas as
interrelações entre geologia, geomorfologia e hidrologia. O que representa o valor patrimonial de
um aquífero particular? O tipo de rochas, a morfologia que desenham e que determina a
circulação da água ou a qualidade da água? Uma queda de água que pela sua espectacularidade
ou interesse científico merece ter valor patrimonial e deve ser considerada como património
geomorfológico (pelo relevo diferenciador de cotas), geológico (pela diferenciação litológica ou
pela tectónica que impõe os desníveis) ou hidrológico (pela quantidade de água envolvida)?
Entendemos que é aqui que o termo geopatrimónio adquire todo o seu significado, não só por
poder aglutinar e integrar geossistemicamente os diferentes elementos da Natureza abiótica, mas
também por poder evitar hierarquias processuais no funcionamento do geossistema.
Na literatura geológica, a visão sobre o patrimônio hidrogeológico está restrita a fontes,
nascentes e termas. Por exemplo, no inventário do patrimônio hidrogeológico do Geoparque
Naturtejo (Portugal), os nove locais de interesse hidrogeológico, dispostos em geossítios, são
subdivididos em três grupos: águas termais, águas minero-medicinais frias e águas de nascente
(Rodrigues et al., 2011), apesar de o Geoparque possuir belíssimas cascatas, canhões e rios
meandrantes, que sendo incluídas no Património Geomorfológico, bem poderiam também ser
incluídos no património hidrológico.
A partir dos anos 2000, ampliou-se o leque de elementos da natureza inseridos no patrimônio da
água, ultrapassando o conceito restrito de patrimônio hidrogeológico, e dando atenção à
espetacularidade das formas (cachoeiras, corredeiras, lagos), ao valor medicinal da água (águas
termais), ao valor ecológico (nascentes e locais particulares das bacias hidrográficas), ao seu valor
econômico (águas subterrâneas e superficiais) e, aturalmente, ao se valor científico, que justifica
todos os demais e deverá ser sempre o valor primeiro da selecção patrimoniológica.
No Kosovo, este patrimônio também é conhecido como hidromonumentos (Bajraktari et al.,
2008), que inclui fontes termais, cascatas em canhões e lagos glaciais, visando sua preservação,
visto que são relativamente escassos no território e mal protegidos, onde os valores estéticos,
educativos, científicos, econômicos e genéticos são realçados (Pllana et al., 2006).
Na Sérvia, com o intuito de geoconservação destes recursos hídricos contra a poluição e o mau
uso, visto a sua relativa escassez em território sérvio, Simic e Belij (2008) incluem, no patrimônio
hidrológico, os recursos hídricos que, por possuírem um valor natural básico e imprescindível,
merecem ser protegidos. Assim, para Simic (2009), Patrimônio Hidrológico é um “segmento da
diversidade hidrológica da Terra, onde seus valores ambientais, científicos, como recursos,
educacionais, socioculturais e estéticos o excluem do todo e o tornam único”. Estão inclusos
neste conceito as nascentes, representando a interface das águas superficiais com as
subsuperficiais, as quedas d’água, lagos, porções de rios, entre outros, cuja proteção formaria as
reservas de água, com o papel de obter o máximo de qualidade das fontes de água doce.
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Entretanto, a legislação sérvia, em seu Ato de Proteção da Natureza, Art. 31, diferencia as águas
subsuperficiais das superficiais, sendo inseridos no Patrimônio Geológico e Hidrológico,
respectivamente, quando conceitua os ‘monumentos da natureza’, como sendo:
[...] geológico (histórico- geológico e estratigráfico, paleontológico, petrológico,
sedimentológico, mineralógico, estrutural e geológico, hidrogeológico, etc.),
geomorfológico, espeleológico (caverna, buraco, etc.), hidrológico (parte de um
rio ou o todo, queda d’água, lago, etc.)[...] (SIMIC, 2011, p. 26).

Segundo Sava et al. (2012), estes valores estão expressos em fenômenos naturais (valor científico,
educacional e estético), quando faz parte de um sistema natural (valor ecológico) e dele depende
o desenvolvimento de uma sociedade (valor de recurso e sociocultural).
Para este trabalho, a definição de patrimônio hidrológico consiste em um conjunto de elementos
pertencentes aos recursos hídricos, de natureza superficial (exsurgências/ ressurgências, rios,
lagos, barragens, mares e oceanos), que possuam um valor científico, pedagógico, econômico,
ecológico, de uso e/ ou estético. Este valor é maximizado nos hidrossítios e, portanto, merecem
ser preservados. O objetivo deste mapeamento é, posteriormente, elaborar um Guia Geoturístico
Urbano de João Pessoa (PB) onde, além dos potenciais locais de interesse hidrológico,
apresentados neste ensaio, serão inseridos outros elementos do patrimônio natural abiótico, a
exemplo dos geomorfológicos, geológicos e pedológicos, todos pertencentes ao Geopatrimónio
da área.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo iniciou-se com a fase da pesquisa bibliográfica, com o intuito de se conhecer
profundamente a história, geologia, geomorfologia, pedologia e hidrologia do ambiente físico da
atual João Pessoa. Numa segunda fase, com a utilização de cartas topográficas, fotografias áreas e
imagens orbitais, realizou-se o trabalho de campo, com o intuito de se identificar potenciais locais
de interesse hidrológico e de reconhecer os seus valores de uso geoturístico. Os elementos
patrimoniais selecionados a várias escalas, estão sendo inventariados através do preenchimento
de uma ficha de identificação que segue, com pequenos ajustamentos, o modelo proposto por
Rodrigues (2009). O presente trabalho encontra-se nesta etapa de evolução.
Após inventariados, os elementos do patrimônio hidrológico serão avaliados do ponto de vista
semi-quantitativo, segundo a proposta metodológica de Pereira e Nogueira (2015), para se
definirem os locais de maior ou menor interesse geoturístico, que é o objetivo principal deste
mapeamento. Proceder-se-á, posteriormente, à avaliação do grau de vulnerabilidade destes
elementos, baseado também em Pereira e Nogueira (op. cit.), visando medidas
geoconservacionistas, com a posterior elaboração de um guia geoturístico e outros meios
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interpretativos da hidrologia local. Esta metodologia, aplicada de forma integrada aos restantes
elementos do geopatrimônio, será publicada brevemente.

3. PATRIMÔNIO HIDROLÓGICO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA (PB)
O município de João Pessoa é a capital do estado da Paraíba, o mais oriental do Brasil. Aliás, João
Pessoa é conhecida mundialmente como o ‘extremo oriental das Américas’, o que, só por si, já lhe
reserva um potencial turístico. Suas coordenadas geográficas são 7º7’S e 34º53’W (figura 1), e a
proximidade do Equador proporciona muita insolação durante todo o ano e, portanto,
temperaturas elevadas (média térmica anual de 26ºC). O município possui uma área de 211,5 Km2
e uma população é de 723.515 habitantes (IBGE, 2010), resultando em uma densidade
demográfica de 3421 hab/ Km2, a mais alta do Estado.

Figura 1 - Localização da área de estudo. Fonte: Barbosa (2015)

Por ser uma cidade costeira, sua paisagem natural é basicamente litorânea, vendendo para os
turistas uma imagem de ‘sol e mar’, ou seja, de turismo balnear litoral. Para exemplificar o

298

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

potencial geoturístico natural da cidade, pensando-se no viés hidrológico, podemos citar suas
fontes de água doce, como as fontes Tambiá, dos Milagres e Santo Antonio, com as duas últimas
localizadas na vertente oeste dos tabuleiros litorâneos, provavelmente associados a uma falha
normal que expôs os calcários que as encerram; O Rio Paraíba, a maior do Estado, na sua planície
fluviomarinha, e o Rio Jaguaribe, na sua planície fluvial, a principal da área urbana e; a Dolina dos
Irerês, conhecida como Parque Solon de Lucena. O aumento populacional do município, que no
decênio 2000- 2010 foi de 35%, tem resultado em uma maior ação antrópica sobre esta paisagem
natural, que corresponde a um ambiente que entrelaça áreas costeiras, de vale e de planície.
Todos estes locais de interesse hidrológico podem ser visualizados na figura 2.

Figura 2 - Vista aérea do estuário do Rio Paraíba e do município de João Pessoa, com a localização da falha
do Sanhauá, do Rio Jaguaribe e sua foz primitiva antes da sedimentação holocênica, além da Dolina dos
Irerês e das fontes do Centro Histórico (1- Bica Maria Feia, não presente neste trabalho; 2- Tambiá; 3- Santo
António e; 4- Fonte dos Milagres). A linha tracejada mostra as falésias inativas que delimitam os tabuleiros
(a oeste) do terraço marinho holocênico (a leste). Foto: Dirceu Tortorello.

O Rio Paraíba é o mais extenso rio totalmente paraibano. À medida que se aproxima de sua foz, o
vale do rio Rio Paraíba se alarga, formando um complexo estuarino que dá origem à planície
fluviomarinha do Rio Paraíba e que se estende até 12 Km rio adentro, colmatada por uma densa
rede de drenagem anastomosada que conflui para o rio (figura 2). O acúmulo de sedimentos,
especialmente finos, somado à ação das marés, formou um ecossistema de mangues de grandes
dimensões, que atinge praticamente a maior parte dos tributários do rio Paraíba, o que denota
sua importância ecológica. A grande densidade demográfica em seu estuário está gerando uma
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descaracterização de sua paisagem, através da ocupação humana e das obras necessárias para
sua fixação, da carcinicultura e da emissão de toneladas diárias de poluição em suas águas e
manguezais, cuja contaminação pode se tornar irreversível. A linearidade do Rio Paraíba, ao longo
de seu alto e médio curso, principalmente, possibilita inferir que sua evolução seja indicativo de
expressão estrutural, onde seu vale esteja encaixado na Falha de Itabaiana, que cruza o município
de João Pessoa, num sentido SW- NE. Entretanto, ao se aproximar da costa, o canal sofre uma
inflexão brusca para norte, quando atinge o Oceano Atlântico. Considerando que não há uma
variação litológica que justifique este desvio, ele pode ter relação com o encaixe do vale em um
falhamento do tipo normal, provavelmente responsável pela formação de dois andares no centro
histórico, separados, após o povoamento, em cidade alta e cidade baixa e pelo afloramento dos
regatos de água doce ao longo deste plano de falha, conforme pode ser visualizado na figura 2
(falha do Sanhauá).
O Rio Jaguaribe é o principal rio inserido no perímetro urbano da cidade de João Pessoa. Nasce na
porção sul do município, nas proximidades do Conjunto Esplanada, em um lago atualmente
aterrado, associado a um conjunto de lagoas, denominado Três Lagoas de Oitizieiro, de origem
cárstica. Sua extensão inicial era de 21 Km até desaguar no Oceano Atlântico, tendo sido desviado
de sua rota nos anos 1940, pelo antigo Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS),
na altura da construçao do Shopping Manaíra, e atualmente, acaba por desaguar no Rio
Mandacaru. Exuma os sedimentos da Formação Barreiras, que na área urbana de João Pessoa
encontram-se levemente basculhados para leste. No alto curso, o Rio Jaguaribe entalha
profundamente os tabuleiros, gerando amplos anfiteatros, apesar de, no geral, os tabuleiros da
zona urbana de João Pessoa serem relativamente suaves e com baixas declividades (FURRIER,
2007, p. 137). O seu vale tende a ser estreito, retilíneo e com vertentes pouco íngremes onde, um
pouco antes da confluência do Rio Timbó, a jusante da Mata do Buraquinho, se alarga como
consequência da queda abrupta do gradiente de declividade e, ao longo de seus vales, nota-se o
desenvolvimento de planícies fluviais e, já na planície costeira, fluviomarinhas. Ao atingir a linha
das falésias inativas recuadas, bruscamente flexiona-se para o norte, tangenciando a falésia
inativa do Bairro João Agripino. Neste ponto, provavelmente, encontrava-se a antiga foz do rio,
antes da deposição da sedimentação holocena que formou o terraço marinho, com idade
aproximada entre 3 e 7 Ka AP (figura 2). Esta diferença litológica entre o arenito Barreiras e os
sedimentos praiais, somado à baixa declividade na recém formada planície costeira, é a
justificativa para o desvio que ocorre, assim que o rio rompe a linha de falésias inativas.
As fontes de água doce se localizam no Centro Histórico, sendo extremamente importantes pelo
seu valor histórico, visto que abasteceram, durante séculos, a população da nascente cidade de
Nossa Senhora das Neves, primeiro nome de João Pessoa. Afinal, sem água potável, era inviável a
fixação e evolução de um sítio urbano e, no caso de João Pessoa, não foi diferente, conforme
ficou registrado nos documentos históricos.Assim, algumas fontes em especial se destacam
nestes documentos e serão pormenorizadas, pois pelo seu histórico e cultura, constituem
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verdadeiros patrimônios hidrológicos, configurando-se em hidrossítios. São elas: Tambiá, Santo
Antônio e Fonte dos Milagres.
As Fontes de Tambiá e de Santo Antônio têm sido amplamente iconografada desde o século XVII.
No caso da Fonte de Tambiá, documentos datados do século XVIII dão conta de sua existência e
da sua importância para a população, especialmente a de alta renda, uma vez que se localizava na
cidade alta, no atual Parque Arruda Câmara, sendo popularmente conhecido como ‘Bica’. Este
parque, com 26,4 ha, é ponto de descanso e lazer atual dos moradores do município e de
visitação turística, possuindo um jardim zoológico, um lago com pedalinhos, frondosas árvores e
uma história centenária. O nome desta fonte está associado a uma lenda local, denotando o
aspecto folclórico de seu valor cultural. Segundo Rodriguez (1962, p. 113), uma jovem virgem
indígena de nome Aipré, da tribo Potiguara, ter-se-ia apaixonado por um guerreiro Cariri,
portanto inimigo de sua tribo, chamado Tambiá. Após a morte deste pelos seus parentes, a jovem
chorou durante 50 luas sobre seu túmulo, e seu pranto deu origem às águas da fonte. Esta é a
lenda mais conhecida e divulgada pelos tempos. Entretanto, existe uma outra em que uma índia
tabajara suplica à mãe água para que seu amor, o índio Tambiá, não vá embora. No dia de sua ida,
o índio é picado por uma centopeia, logo em seguida esmagando com força o quilópode. A Mãe
Terra, assim, é rasgada, e de suas fendas brotam as águas que deu origem à fonte Tambiá
(Medeiros, 1994, p. 46). No século XIX, com o aumento da demanda por suas águas, intensificouse a preocupação com a preservação de seu entorno, em especial suas matas, e várias foram as
obras de conserto de sua edificação, conforme Araújo (op. cit., p. 139- 142). No início do século
XX, com o encanamento da água de abastecimento público, a fonte foi perdendo significado mas,
diferentemente de outras fontes públicas da cidade, conseguiu preservar-se como um registro da
memória acerca do abastecimento da cidade. Por sua importância histórica, foi considerada
Patrimônio pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), tendo sido
tombada em 26 de setembro de 1941 e pelo IPHAEP (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
do Estado da Paraíba), em 1980.
A Fonte de Santo Antônio localiza-se no interior do Complexo de São Francisco, onde estão a
Igreja de São Francisco, o Convento de Santo Antônio e a Ordem Terceira. Apesar da abundância
no volume de água, a população só teve acesso irrestrito a ela até 1609, quando o guardião da
Igreja de São Francisco, Frei Cosmo de São Damião construiu, de pedra e cal, o muro circundando
a Igreja, muro este representado na iconografia da época (Pinto, 1977, p. 35), Na iconografia
holandesa (1634- 1654), a dimensão com que esta fonte era retratada fazia perceber que se
tratava de uma exsurgência de grande porte, e que possuía um regato que fluía em direção ao Rio
Sanhauá. Em 1717, foi edificada a fonte (Pinto, op. cit., p. 112) e o acesso a ela foi restrito à
comunidade franciscana, exceto em casos de calamidades públicas, como secas ou doenças,
quando era aberta à população (Rodriguez, op. cit., p. 111). Até hoje, o acesso à fonte se dá
apenas com autorização dos freis (figura 3a). Assim como a Fonte de Tambiá, apresenta um grau
de degradação inferior àquelas que ainda estão presentes no município de João Pessoa. Pelo seu
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valor patrimonial, foi tombada, juntamente com todo o Complexo do São Francisco, pelo IPHAN,
em 16 de outubro de 1952.

Figura 3 - a) Fonte Santo António; b) Fonte dos Milagres, descaracterizada e abandonada
Foto: a) o autor; b) site #memoriajp.

A fonte dos Milagres teve grande importância no período inicial de formação da cidade, pois se
localiza no Beco dos Milagres, próximo das primeiras ruas da cidade alta, onde boa parte da
população residia, na Ladeira do São Francisco, que ligava a cidade alta à cidade baixa, no terreno
do primeiro vigário da Igreja Matriz, conjuntamente à Cacimba da Jaqueira, a mais antiga bica
referida em documentação histórica e que não mais existe. O nome ‘dos Milagres’ é relatada a
partir de uma lenda local. Segundo Aguiar (1992), foi nesta fonte que, em 1801, o frei franciscano
José de Jesus Maria Lopes teria assassinado barbaramente sua amante mestiça Tereza, após atraíla para um banho à luz do luar. Entretanto, questiona-se, o porquê da denominação ‘milagre’,
visto que milagre algum aconteceu! Araújo (op. cit., p. 135- 136) propõe outra origem para o
nome. O autor sugere que provenha das propriedades medicinais miraculosas de suas águas,
relatada no “Livro que dá razão do Estado do Brasil”, datado de 1609. Em 1849 teria ocorrido a
edificação da fachada da fonte, no caso um chafariz, conforme documentos históricos citados por
Araújo (op. cit., p. 143- 145), para melhorar a distribuição de água para a população, sem precisar
recorrer à fonte Tambiá, mas que não teve muito sucesso pela pequena dimensão do seu tanque
de acumulação e pouca vazão d’água. Segundo Rodriguez (op. cit.), a fonte possuía duas torneiras
de bronze e pilastras de pedra calcária, com um símbolo das armas imperiais no topo e o ano de
sua colocação- 1849. Atualmente, no local das torneiras, dois orifícios; as pilastras delimitam sua
área, incorporada ao muro de uma residência, o que faz com que facilmente se passe
despercebido por ela (figura 3b). Eis o exemplo de um verdadeiro descaso com um patrimônio
público!
A Dolina dos Irerês é outra feição hidrogeológica iconografada desde os primórdios da fundação
da cidade, cuja importância, como abastecedora de água para a população e delimitadora da
fronteira leste da nascente cidade eram cruciais. Possui um forma circular, com um raio de cerca
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de 120 metros e perímetro de 750 metros, resultando em uma área de 4,5 hectares, localizandose a uma cota de 30 metros. Pela sua morfologia circular e simétrica, pode ser classificada como
uma dolina em concha, gerada a partir da subsidência lenta do terreno por dissolução do
sotoposto calcário Gamame, que não posssui exposição aérea na área por ser recoberto pelos
sedimentos da Formação Barreiras. É uma bacia centrípeta para a qual convergem as águas
pluviais. Desse modo, causam graves problemas na época das chuvas (alagamento) mas, por
outro lado, é um importante ponto de recarga natural dos aquíferos. No governo de Argemiro de
Figueiredo (1935- 1940), esta dolina adentra no plano sanitarista de Saturnino de Brito, que visava
ampliar a rede de abastecimento de água, saneamento básico e abertura e alargamento de novas
ruas, além da urbanização da lagoa, passando a se chamar Parque Solon de Lucena, tendo sido
completamente incorporada à cidade e tornando-se um de seus cartões postais (figura 4).

Figura 4 - Dolina dos Irerês: a) nos anos 1930; b) em 2010
Foto: a) Acervo Walfredo Rodriguez; b) site #Adventurismo.com

CONCLUSÕES
O patrimônio hidrológico supracitado é resultado da ação de um conjunto de fatores endógenos e
exógenos. No momento em que o ser humano valora locais de interesse hidrológico, estes
hidrossítios passam a ter valor patrimonial, merecendo ser salvaguardados para as gerações
futuras, o que correponde a um dos princípios da geoconservação.
A partir de estudos prévios acerca da geomorfologia e da geologia da área, da história da cidade e
de outros critérios pré-estabelecidos, como o valor científico, didático, estético, entre outros e,
principalmente turístico, foram identificados uma série de hidroossítios em várias escalas. O
presente trabalho visou uma divulgação preliminar deste patrimônio hidrológico, que será
posteriormente acrescido de outros elementos geopatrimoniais, como o geológico, geomorfológico e pedológico, além do Patrimônio Histórico do Centro Histórico, no que diz respeito aos
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geomateriais que o edificaram, com o intuito de inseri-los em rotas geoturísticas urbanas. João
Pessoa é um destino turístico muito conhecido no Brasil, do ponto de vista do turismo de sol e
mar. É pertinente, portanto, entrelaçar este patrimônio ao turismo em João Pessoa, para que
mais uma motivação desperte o interesse dos turistas, agora voltado apenas para o viés da
litosfera e hidrosfera.
Conclui-se que o município possui potencial patrimonial hidrológico, e as fases seguintes do
projeto possibilitarão a elaboração de um Roteiro Geoturístico Urbano de João Pessoa que poderá
se estender para o litoral sul. O desenvolvimento do geoturismo urbano em João Pessoa é uma
maneira dinâmica de divulgar este geopatrimônio a um maior número possível de pessoas, sejam
turistas ou não, visando sua geoconservação. Esta prática ainda se mantem incipiente e o
inventário deste geopatrimônio, primeiro passo para um longo processo, com a intenção de
divulgar as Geociências, faz-se necessário e é de suma importância para a gestão e planejamento
urbano.
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TURISMO DE IATES NA NOVA ZELÂNDIA: QUEM SÃO OS IATISTAS E O QUE PROCURAM?
YACHT TOURISM IN NEW ZEALAND: WHO ARE THE YACHTSMEN AND WHAT ARE THEY LOOKING
FOR?
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RESUMO
O turismo náutico, especificamente o turismo de iates, é um dos segmentos do turismo que tem
vindo a obter um crescimento a nível global, tanto ao nível da procura como da oferta. Portugal,
face às suas características geográficas, encontra-se numa posição de charneira entre as rotas
principais do atlântico norte. É, hoje mais do que nunca, assumida pelo Estado Português, pelos
empreendedores, pelos investigadores e pela sociedade em geral, a importância fulcral e
potencial do desenvolvimento associado à economia do mar, de que o turismo de iates faz parte.
Nesse sentido, é crucial a criação e a adaptação da oferta turística em relação à procura
internacional (principais mercados emissores), motivando-a a deslocar-se e a ter usufruto dos
recursos e produtos oferecidos nos destinos turísticos com a cadeia de valor associada ao turismo
náutico. Também é assumido que o desenvolvimento da oferta, muitas vezes, ocorre através e
como consequência do aumento da procura interna e que a satisfação dessa procura gerará
efeitos positivos no crescimento da procura internacional. Apesar de uma localização, à partida,
desvantajosa, a Nova Zelândia é um dos países com o maior rácio de embarcações de recreio por
cada 1000 habitantes e possui uma economia do mar avançada e em constante crescimento.
Fundamentado na premissa aprender com os melhores procedeu-se ao estudo desse território e
à aplicação de um questionário aos nautas Neozelandeses para melhor compreender a náutica de
recreio. Pretendeu-se perceber quem são, o que os motiva ao iatismo, quais os seus hábitos nos
tempos de lazer relacionados com a náutica, e por fim, perceber de que forma se poderá aplicar
essa maritimidade no território nacional e na população Portuguesa.
Palavras-chave: Turismo; Iates; Nova Zelândia; Procura

ABSTRACT
Yacht tourism is one of the tourism types that has been getting a global growth, both in terms of
demand and supply. It is now, more than ever, assumed in Portugal the importance of the supply
development as the way to increase the demand at the destinations. So, it is crucial to study the
demand and to understand who they are, what do they do and consume in their leisure times as
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yachtsmen. Our case study is New Zealand, a strong and raising maritime economy and with one
of the highest yachts ratio per 1000 inhabitants, and its yachtsmen.
Keywords: Tourism; Yachts; New Zealand; Demand

1. INTRODUÇÃO
É inegável o papel atual do turismo enquanto atividade promotora de desenvolvimento
económico em inúmeros territórios e a diferentes escalas por todo o planeta (Wall e Mathieson,
2006). O próprio crescimento desta atividade tem vindo a ser tão expressivo que suscita, cada vez
mais, a transversalidade da sua prática (abrangendo grupos de população com características
diversificadas, integrados ou segmentados, dependentes das motivações e dos níveis económico,
cultural, e social a que pertencem). As propostas de diversificação da oferta turística (Beni, 2008;
Cunha e Abrantes, 2013) vão ao encontro dessa segmentação, promovendo a especialização dos
destinos através da elaboração e do estabelecimento de uma oferta mais assertiva face à procura
a que se dirige.
O turismo de iates surge como um desses segmentos da atividade turística, com fortes relações
com o turismo náutico (THR, 2006) e com o turismo costeiro (Hall, 2001). Sendo a nomenclatura
proveniente do neerlandês Jacht e do inglês Yacht, o segmento turístico em análise reporta-se à
deslocação de pessoas (viajantes, turistas) em iates ou embarcações de recreio que permitam a
navegação entre diferentes portos situados nas zonas marítimas costeiras. Este tipo de turismo
também pode ocorrer em outros ambientes aquáticos como lagos, albufeiras, rios e canais,
embora com pouca expressão em Portugal, em comparação com outros países e com o ambiente
aquático marítimo. Verdet (2002) sistematiza o turismo de iates como aquele onde as
embarcações de recreio não representam uma deslocação massiva de passageiros, limitando-se,
geralmente, à deslocação de um número inferior a 12 passageiros (ao contrário dos cruzeiros), à
não sujeição a rotas fixas e regulares, necessitando de instalações de abrigo e de amarração para
o procedimento de desembarque e para a estadia; sendo as marinas, as principais estruturas
utilizadas.
Portugal tem capacitado, nas últimas décadas, a sua economia para a atividade turística
proporcionando uma oferta direcionada para diferentes segmentos do turismo. No entanto,
apesar da sua posição geográfica estratégica entre as principais rotas marítimas (Caraíbas –
Europa ou atlântico norte e norte/centro europeus – mediterrâneo) o número de passantes a
acostar nas estruturas portuárias de recreio portuguesas tem vindo a ser diminuto face ao
número de iates que anualmente passam na costa continental nacional (Sousa, Fernandes e
Carpinteiro, 2009; Grupo de trabalho da náutica de recreio, 2012). Nesse sentido, o turismo de
iates em Portugal, apesar de potencial, ainda não se encontra desenvolvido ao ponto de obter
uma dimensão económica expressiva como acontece em outros países turisticamente receptores
como a Espanha, a Croácia, e a Turquia, entre outros.
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O estudo e a obtenção de informação e de conhecimento sobre os indivíduos que formam a procura
turística tem vindo a ser um vetor primordial para o planeamento, criação, e adequação da oferta
turística nos destinos como forma de potenciar e acelerar o crescimento da atividade nesses
territórios (Smith, 1989; Boniface e Cooper, 2009; Santos, 2014).
A Nova Zelândia surge como um caso de estudo interessante a nível mundial pois apesar de ser um
país geograficamente periférico e com uma população inferior a metade da população residente
portuguesa, 4.242.048 habitantes em 2013, possui uma economia marítima desenvolvida,
exportadora, e um dos maiores rácios mundiais de embarcações de recreio por 1000 habitantes,
114,29 (UCINA, 2014), enquanto em Portugal esse rácio corresponde apenas a 8,27 embarcações de
recreio, por cada milhar de habitantes.
É neste contexto que surge a pertinência para o estudo desta população nauta e cuja constituição,
enquanto mercado doméstico, dinamiza a economia marítima, promovendo o seu desenvolvimento e
consequente internacionalização. Na mesma perspetiva, se a procura no mercado interno português
se desenvolver, pode-se pressupor o desenvolvimento da oferta nos destinos, potenciando e
incrementando seguidamente a procura internacional. Nesse sentido, procedeu-se à caracterização da
população e a averiguação das suas motivações e dos seus hábitos enquanto iatistas.
2. METODOLOGIA
A metodologia para a execução do estudo realizou-se através da consulta de diversas referências
bibliográficas e da aplicação de um inquérito (Boats and Boating in New Zealand) por questionário
online, utilizando o Google Docs, tendo os potenciais participantes (iatistas) acesso ao questionário
através de uma hiperligação. O inquérito realizou-se no primeiro trimestre de 2013, tinha como
objetivo o estudo do perfil do iatista na Nova Zelândia, e foi enviado por correio electrónico a 79
clubes navais e a sete marinas geograficamente localizadas por todo o país. Igualmente foi pedida a
inclusão do questionário na newsletter da Yachting New Zealand (a associação nacional e principal dos
desportos de vela daquele país) e procedeu-se à publicitação no fórum do sítio The Fishing Website,
utilizado por iatistas neozelandeses. Antes da sua aplicação, o questionário foi adaptado para a
realidade neozelandesa através do contributo dos professores Mark Orams e Michael Luck, da
Auckland University of Technology. Obtiveram-se 51 questionários válidos. O questionário foi
organizado em quatro partes, nomeadamente, informação biográfica, iatismo, utilização das marinas,
e cultura náutica.
3. ANÁLISE DOS RESULTADOS
3.1. Elementos biográficos e de lazer
A população inquirida, segundo o género, é constituída por 90,2% de homens. Também 90,2%
dos participantes possuem a nacionalidade neozelandesa, 5,8% possuem a nacionalidade

308

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

britânica, e 2% possuem as nacionalidades australiana e sul africana. A maioria dos nautas
inquiridos possuem idades compreendidas entre os 45 a 64 anos (56,9%) e o seu nível de
instrução é elevado, tendo 41,2% dos inquiridos formação universitária e 19,6% formação técnica
ou intermédia, entre o ensino universitário e o ensino secundário. No que concerne à situação
profissional, 54,9% trabalha por conta de outrem, e 47,1% possui um rendimento financeiro anual
elevado (Mais de 90.000 NZD) (Quadro 1); aproximadamente 56.604 euros anuais ou €4.717
mensais. O segundo patamar mais representado (25,5%) corresponde aos participantes que
auferem um valor anual entre os 50.001 e os 70.000 dólares neozelandeses (intervalo mensal de
€2.621-3.668).
Quadro 1 - Grupo etário, nível de instrução, situação profissional, e rendimento anual
dos iatistas neozelandeses
Grupo etário

%

Nível de
instrução

%

Situação
profissional

%

Rendimento anual
(NZD)

%

Acima de 64

13,7

Universitário

41,2

Aposentado

15,7

Mais de 90.000

47,1

45 a 64 anos

56,9

Técnico

19,6

Conta própria

29,4

70.001-90.000

15,7

25 a 44 anos

25,5

Secundário

39,2

Conta de outrem

54,9

50.001-70.000

25,5

Menos de 25

3,9

Básico

0,0

30.001-50.000

3,9

Menos de 30.000

7,8

Total

100

100

100

100

Fonte: elaborado a partir do questionário Boats and Boating in New Zealand (1º trimestre 2013)

Nos seus tempos de lazer, especificamente relacionados com os seus períodos de férias, 90,2%
dos inquiridos referem realizarem-nas fora do seu local de residência, sendo apenas de 9,8% os
nautas que não se afastam da sua área habitual. Entre os que se deslocam para outros territórios
nos períodos de férias, 39,1% fazem-nos mais de três vezes por ano e 15,2% viajam, geralmente,
três vezes por ano (Quadro 2); totalizando estas duas frequências 54,1% da amostra. A via
terrestre é a mais utilizada para a deslocação (69,6%), tendo a via marítima obtido a segunda
maior percentagem e sendo superior à via aérea, 60,9% e 47,8%, respetivamente. Nos seus
períodos de férias, 93,2% dos inquiridos deslocam-se para outras partes da Nova Zelândia (nível
nacional), sendo que a nível internacional são as ilhas do Pacífico a opção de 31,8% dos nautas, e
a Austrália com 22,7%. A América surge como o continente mais visitado (excluindo-se a Oceânia),
com 15,9% dos inquiridos a também realizarem férias neste território.
O lazer náutico é a principal motivação entre os inquiridos suscitando a deslocação durante os
períodos de férias para 54,9% dos nautas (Figura 1); reportando-se principalmente à navegação,
através dos seus iates ou iates alugados nos destinos, em zonas que não as das suas residências.
As visitas a amigos e/ou familiares surgem na segunda posição com 49%, e o Desporto e aventura
é a terceira motivação mais selecionada (39,2%).
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Quadro 2 - Realização de férias dos iatistas neozelandeses fora do local de residência
Nº vezes anual

%

Via

%

Destino

%

Mais de três vezes

39,1

Aérea

47,8

Outras partes da NZ

93,2

Três vezes

15,2

Terrestre

69,6

Austrália

22,7

Duas vezes

19,6

Marítima

60,9

Pacífico

31,8

Uma vez

19,6

Ásia

11,4

NS/NR

6,5

América

15,9

Europa

9,1

África

2,3

Fonte: elaborado a partir do questionário Boats and Boating in New Zealand (1º trimestre 2013)
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Figura 1 - Motivações dos iatistas neozelandeses para a realização de férias (%)
Fonte: elaborado a partir do questionário Boats and Boating in New Zealand (1º trimestre 2013)

3.2. Iatismo
O turismo de iates pressupõe a utilização de um iate ou embarcação de recreio e conforme as
suas características, diferentes tipos de navegações e de usos podem decorrer influenciando o
tipo de viagem e de estada dos turistas. Entre os 94,1% inquiridos que possuem embarcação
própria, 56,3% corresponde a iates movidos principalmente à vela (veleiros), e 33,3% são iates
movidos a motor e constituídos por uma cabine (Quadro 3). A maioria das embarcações dos
inquiridos possui comprimentos localizados nos intervalos 6,2-9,1m (31,3%) e 9,2-12m (31,3%).
No que concerne ao número de anos em que os nautas possuem os seus iates, 27,1% são

310

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

proprietários do seu iate entre um a cinco anos, e 22,9%, opostamente, são proprietários há mais
de 20 anos. A indústria naval neozelandesa é a opção de 55,1% dos participantes, quanto ao país
de fabrico da sua embarcação, sendo este facto um vetor importante para o desenvolvimento da
economia nacional.
Quadro 3 - Tipologia e comprimento das embarcações de recreio, número de anos de posse, e país de
fabrico dos iatistas neozelandeses
Tipologia

%

Comprimento

%

Nº anos

%

País de fabrico

%

Veleiro

56,3

+ de 18m (+ 60 pés)

0,0

Mais 20 anos

22,9

Nova Zelândia

55,1

Motor com cabine

33,3

15,1-18m (51-60 pés)

0,0

16-20 anos

12,5

Austrália

8,2

Motor sem cabine
Outro

8,3
2,1

12,1-15m (41-50 pés)
9,2-12m (31-40 pés)
6,2-9,1m (21-30 pés)
3,1-6,1m (11-20 pés)
Até 3m (até 10 pés)

11-15 anos
6-10 anos
1-5 anos

16,7
20,8
27,1

EUA
Alemanha
França
Outro
NS/NR

Total

100

14,5
31,3
31,3
22,9
0,0
100

8,2
4,1
4,1
4,0
16,3
100

100

Fonte: elaborado a partir do questionário Boats and Boating in New Zealand (1º trimestre 2013)

A frequência com que os inquiridos utilizam os seus iates difere mediante os espaços temporais
e/ou eventos que ocorrem. Nos períodos de lazer curtos, como os fins de tarde ou fins de
semana, 39,1% faz uma utilização mensal, e 31,4% navegam semanalmente (Quadro 4). Já no que
concerne às férias grandes anuais ou relativas a viagens de grandes distâncias, a frequência é
anual (51%).

Quadro 4 - Frequência com que as embarcações dos iatistas neozelandeses são utilizadas mediante o
espaço temporal/evento (%)

Anualmente
Mensalmente
Semanalmente
Não realiza
NS/NR

Fins-de-semana/feriados/fins de
tarde/curtas distâncias
7,8
39,2
31,4
7,8
13,7

Eventos
desportivos
11,8
11,8
13,7
13,7
49,0

Férias/viagens planeadas/grandes
distâncias
51,0
7,8
2,0
9,8
29,4

Total

100

100

100

Frequência

Fonte: elaborado a partir do questionário Boats and Boating in New Zealand (1º trimestre 2013)
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Aquando da navegação, a duração das viagens dos inquiridos é genericamente distribuída. Cerca
de 25,5% dos iatistas viajam entre um a sete dias, assim como 21,6% dos iatistas realizam viagens
com uma expressiva e maior duração, nomeadamente 15 ou mais dias (Quadro 5). A esmagadora
maioria dos inquiridos (78,4%), enquanto iatistas, visitaram apenas menos de 20 marinas; tal facto
deve-se à opção por outras alternativas como ancorar em enseadas, baías, ou até mesmo recolha
das suas embarcações para terra quando chegam aos destinos. No mesmo sentido, ocorre a
seleção recorrente pelas mesmas marinas por serem geograficamente estratégicas ou por
simplesmente satisfazerem as necessidades os nautas, não sendo suscitada a procura por outras
estruturas.
Quadro 5 - Duração das viagens e o número de marinas visitadas pelos neozelandeses enquanto iatistas
Duração da viagem

%

Marinas visitadas

%

15 ou mais dias

21,6

Mais de 40

2,0

8 a 14 dias

17,6

21 a 40

3,9

1 a 7 dias

25,5

Menos de 20

78,4

Até um dia

15,7

NS/NR

15,7

NS/NR

19,6

Total

100

100

Fonte: elaborado a partir do questionário Boats and Boating in New Zealand (1º trimestre 2013)

3.3. Cultura náutica
A cultura náutica da população neozelandesa manifesta-se em várias áreas como os desportos
(Volvo Ocean Race, America’s Cup, Jogos Olímpicos, etc.), no estilo de vida, na economia, entre
outras. Essa apreensão cultural começa logo nos primeiros anos de vida, tendo 29,4% dos
inquiridos referido terem iniciado o contacto com a navegação lúdica entre o primeiro ano de vida
e os nove anos, e igualmente 29,4%, entre os 10 aos 19 anos (Quadro 6). Para 43,2% foi uma
escolha pessoal, mas para 35,3% o contacto com o iatismo foi motivado pela tradição familiar pela
navegação e pelo contacto com o mar. As regatas, semanalmente organizadas pelos vários clubes
navais existentes por todo o país, possuem um papel importante para manutenção e
desenvolvimento dessa cultura, e nas quais 31,1% dos inquiridos participam frequentemente.
Segundo 22,4% dos nautas, a prática comum da náutica de recreio na Nova Zelândia deve-se ao
facto de a maior parte da população viver próxima do mar (Quadro 7). A tradição histórica,
associada à navegação, pelos variados motivos consequentes do próprio condicionalismo insular,
e a tradição familiar (de pais para filhos), obteve 20,4% das nomeações. O facto deste país insular
ser formado por muitas ilhas e por linhas de costa recortadas, influencia à existência de um
grande número de acessos e de locais para a prática (18,4%). A paisagem natural costeira
influencia a navegação (10,2%) e as condições climáticas, com ventos favoráveis, são também
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elementos importantes (8,2%). Embora pouco nomeado, é pertinente a referência à
democratização da navegação; ou seja, na Nova Zelândia, a navegação não está associada a uma
imagem de elitismo como acontece, por exemplo, em Portugal (especificamente em relação às
palavras iate e iatismo).
Quadro 6 - Idade com que os iatistas neozelandeses se iniciam no iatismo, os motivos, e a
participação em competições
Idade de início

%

Motivos

%

Participação competições

%

20 ou mais

19,6

Escolha pessoal

43,2

Frequentemente

31,1

10 a 19 anos

29,4

Tradição familiar

35,3

Ocasionalmente

6,7

0 a 9 anos

29,4

Atividades escolares

3,9

Raramente

22,2

NS/NR

21,6

Influência de amigos

17,6

Nunca

40,0

100

100

100

Fonte: elaborado a partir do questionário Boats and Boating in New Zealand (1º trimestre 2013)

Quadro 7 - Fatores que influenciam o iatismo na Nova Zelândia
Fatores
A população vive próxima do mar
Águas abrigadas para a vela e ventos previsíveis
Tradição histórica náutica
Linha de costa longa
Menor pressão demográfica na linha de costa em comparação com a Europa, facilitando o
acesso
Linha de costa paisagisticamente motivante para a navegação
Condições climáticas favoráveis para a vela (ventos)
Grande número de locais onde amarrar ou ancorar as embarcações
O Estado não controla em demasia a política do mar
Democratização do acesso à navegação

%
22,4
6,1
20,4
18,4
4,1
10,2
8,2
6,1
2,0
2,0

Fonte: elaborado a partir do questionário Boats and Boating in New Zealand (1º trimestre 2013)

CONCLUSÃO
Os nautas neozelandeses, com base nos participantes do questionário, caracterizam-se por terem
uma idade intermédia (45 a 64 anos), um nível de instrução elevado, trabalham por conta de
outrem e auferem bons rendimentos pela sua atividade profissional. Realizam férias três ou mais
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vezes por ano em destinos fora do seu local de residência, geralmente para outras partes da Nova
Zelândia, para a Austrália e para os países arquipelágicos do pacífico. O próprio lazer náutico, e a
visita a amigos e a familiares contam entre as suas principais motivações para a deslocação em
férias. A esmagadora maioria dos nautas possui embarcação própria e adquire, também
maioritariamente, embarcações fabricadas no território nacional; a frequência com que navegam
é extensível tanto a períodos curtos (fins de tarde) como a períodos longos. As suas viagens
realizam-se com o propósito da contemplação da paisagem e do próprio ato de navegar e não
tanto pela passagem de marina a marina (ou de destino em destino turístico conforme ocorre na
europa). O contato com o iatismo faz-se desde tenra idade e é uma consequência de um ciclo
vicioso positivo, nomeadamente, devido à forte cultura náutica presente no dia a dia da
população. Essa cultura náutica é francamente explicada pelos fatores histórico (colonização e
transporte realizado por mar devido à ausência de vias terrestres) e geográfico (costa recortada e
paisagisticamente estimulante para a navegação e contemplação). Sendo Portugal um país com
uma linha de costa de grande extensão e diversidade, uma relação histórica com o mar e a sua
navegação, condições climatéricas muito boas para a prática do iatismo e das atividades náuticas
em geral, valorizar, junto da população, a prática de atividades náuticas associadas à utilização de
embarcações de recreio parece ser estratégico e socioeconomicamente relevante. No mesmo
sentido, é importante afirmar que a posição de Portugal precisa de ser valorizada pelo marketing
e branding nacionais, responsáveis pela divulgação dos recursos e estruturas de apoio à náutica
de recreio no sentido da promoção de País (Continente e Ilhas) enquanto destino estratégico para
o iatismo internacional.
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RESUMO
O turismo tem nos recursos e atrativos culturais, elemento motivador do deslocamento humano e
a concretização de fluxos turísticos. O turismo de sol e mar é segmento capaz de atrair turistas
locais, regionais, nacionais e internacionais. A conjugação da localização próxima ao mar e o
isolamento influenciou a cultura e o modo de vida caiçara1 em Parati. O conflito pela posse da
terra e tentativas de expulsão provocaram, ao longo de décadas, na população caiçara deste
destino um sentimento negativo em relação a denominação “caiçara”, levando-os à negação de
sua origem. Atualmente, nota-se uma percepção acerca da reversão da negação até ao orgulho
de ser caiçara. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a relação do turismo no
contexto da valorização da cultura caiçara em Parati/RJ. Como metodologia utilizou-se a pesquisa
qualitativa com auxílio da técnica de análise de conteúdo para eleger as categorias das entrevistas
semiestruturadas realizadas com atores sociais locais. O resultado revelou que o turismo foi uma
forma de inclusão e valorização da cultura caiçara que tem relação direta com a localização destas
comunidades, nas proximidades do mar, o saber fazer relacionado à pesca e ao cultivo de
subsistência, além das manifestações culturais vinculadas à dança e à música. Tal valorização
perpassa, também, o início do processo de “tombamento”, isto é, proteção do saber fazer
vinculado à canoa caiçara. Por fim, compreende-se que o mar, a cultura e o turismo, estão
imbricados no processo de valorização das comunidades caiçaras em Parati/RJ.
Palavras-chave: Brasil; Cultura; Mar; Parati; Turismo
18

ABSTRACT
Tourism has the resources and cultural attractions, motivating element of human displacement
and the realization of tourist flows. The sun and beach tourism segment is able to attract local
1

Para Diegues é denominada caiçara a população que mora da costa sul do Rio de Janeiro até ao norte de Santa
Catarina. É uma população caracterizada culturalmente por sua descendência indígena, branca e negra. Os brancos são
os mais variados: português, francês, espanhol e holandês. (Diegues, 1983). Associada ao espaço litoral.
“A tradição caiçara é entendida como um conjunto de valores, de visão de mundo e de simbologias, de tecnologias
patrimoniais, de relações sociais marcadas pela reciprocidade, de saberes associados ao tempo da natureza, de música
e danças associadas à periodicidade das atividades de terra e de mar, de ligações afetivas fortes ao sítio e à praia. Essa
tradição, herdada dos antepassados, é constantemente reatualizada e transmitida às novas gerações pela oralidade. É
por meio da tradição que são usadas as categorias de tempo e espaço e é mediante essas últimas que são interpretados
os fenômenos naturais” (Diegues, 2004, p. 22).
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tourists, regional, national and international. The combination of location on the sea and the
isolation, influenced the culture and livelihoods of caiçara population living in Parati. The conflict
over land and eviction attempts led to the long decades, the population in these destinations
caiçara the feeling negative about the name "caiçara", causing them to deny their origin.
Currently, there is a perception about the reversal of the denial proud to be caiçara. In this
context, the aim of this study is to analyze the relation of tourism in the context of valuing caiçara
culture in Parati/RJ. The methodology we used qualitative research with the help of the content
analysis technique to choose the categories of analysis of semi-structured interviews with local
stakeholders. The result showed that tourism was a way to inclusion and appreciation of caiçara
culture that is directly related to the location of this community, near the sea, the know-how
related to fishing and subsistence farming, in addition to cultural events related to dance and
music. Such appreciation permeates also the beginning of the process of "good protection", that
is, protection of know-how linked to caiçara canoe. Finally, it is understood that the sea, culture
and tourism are intertwined in the process of valuing caiçaras communities in Parati/RJ.
Keywords: Brazil; Culture; Sea; Parati; Tourism

1. INTRODUÇÃO
O turismo é um fenômeno social que envolve a dinâmica entre uma diversidade de fatores
endógenos e exógenos às destinações turísticas. Dentre essas dinâmicas têm-se os fatores que
motivam os deslocamentos dos fluxos para o destino turístico. Os autores Ritchie e Zins (1978)
citados por Murphy (2013) identificaram doze aspectos da cultura local que têm poder de atrair
os turistas para determinado destino turístico influenciando a segmentação do turismo nos
destinos. São eles: artesanato, Língua, escultura, tradições, gastronomia, Arte, música, incluindo
concertos, pinturas e escultura, a história da região, incluindo os seus lembretes visuais, os tipos
de trabalho praticado por moradores e a tecnologia que é utilizada, arquitetura, dando à área
uma aparência distintiva, religião, incluindo as suas manifestações visíveis, vestimenta – modo de
se vestir e atividades de lazer.
Nos territórios receptivos, é comum a concentração de infraestruturas que prestam serviços aos
visitantes com a finalidade atender as necessidades dos visitantes. Neste sentido, alocação de
infraestruturas, estruturação e oferta de atrativos, chegada de visitantes, comunidade local,
gestão turística pública e privada do turismo em âmbito local desencadeiam dinâmicas relacionais
que impactam positiva e/ou negativamente no turismo e suas dimensões – econômica, social,
ambiental, e político institucional (Beni, 1998).
Uma das abordagens das dinâmicas e seus impactos positivos e/ou negativos referem-se aos
aspectos socioculturais. De acordo com Inskeep (1991) alguns impactos socioculturais positivos
do turismo são a conservação do patrimônio cultural, renovação do orgulho cultural e
intercâmbio cultural. Enquanto os negativos relacionam-se com a perda de benefícios económicos
potenciais, superlotação e perda de amenidades para os residentes problemas sociais.
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A organização Mundial do Turismo (OMT) resume os impactos socioculturais positivos e negativos
do turismo em função dos fatores associados aos impactos, expressos no Quadro 1:
Quadro 1 - Resumo dos impactos socioculturais positivos e negativos do turismo
Fator associado ao turismo
O uso da cultura como
atração turística

Impacto positivo
Maior apoio para culturas
tradicionais e expressões de
identidade étnica. Revitalização de
artes, festivais e linguagem
tradicional.

Contato
direto
moradores e turistas

entre

Quebra de estereótipos negativos,
aumento das oportunidades
sociais.

Mudança
na
estrutura
empregatícia e econômica
resultando
em
transformações dos papéis
sociais
Desenvolvimento
de
instalações turísticas
População maior, em função
do
turismo
e
do
desenvolvimento associado

Novas oportunidades econômicas
e sociais que diminuem a
desigualdade social.

Impacto negativo
Mudança nas atividades e artes
tradicionais para adequar-se à
produção para turistas.
Desagregação e aglomeração em
atividades tradicionais. Invasão de
privacidade
Reforço de estereótipos
negativos.
Aumento do comercialismo.
Introdução de doenças. Efeito
demonstração.
Conflito e tensão na comunidade.
Aumento da desigualdade social.
Perdas de linguagem.

Maiores oportunidades
recreativas.
Apoio a instalações médicas,
educação e outras que melhoram
a qualidade de vida.

Impossibilidade de acesso a locais
e atividades recreativas.
Superpopulação e
congestionamento viário.
Aumento da delinquência.

Fonte: OMT 2003, baseado em revisão bibliográfica feita por Pearce, Moscardo e Ross (1996).

Para este artigo, destacam-se os fatores relacionados ao uso da cultura como atração turística
(OMT, 2003) e a renovação do orgulho cultural (Inskeep, 1991) de comunidades caiçaras no
destino Parati/RJ.
O termo caiçara se aplica às comunidades de pescadores e lavradores nascidos em um território
que compreende do litoral paranaense até o sul do Rio de Janeiro, cujo modo de vida está
pautado na associação da pequena agricultura de subsistência de produtos como a mandioca e o
arroz além da pesca artesanal. Seu modo de falar remete a um dialeto do português antigo, do
período colonial. (Diegues, 2010).
Para melhor compreensão deste trabalho é necessário relatar algumas mudanças chave que
incidiram sobre o modo de vida caiçara das comunidades de Parati. Primeiramente, a chegada das
traineiras e da pesca embarcada fazendo com que a pesca e a agricultura de subsistência
deixassem de ser atividades principais passando a secundárias e migrando sua responsabilidade
para as mulheres e crianças, enquanto os homens passaram a ir para o mar em busca do pescado.
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Posteriormente, com a construção da BR 101, houve a abertura para a especulação imobiliária e a
chegada de veranistas e turistas. Por último, a criação das unidades de conservação de proteção
integral que não contemplam a permanência de comunidades tradicionais nas áreas protegidas
(Diegues e Nogara, 1994).
Silva e Costa (2015) destacam também o problema relacionado com a não titularidade da terra e
o turismo que passa a ser suporte econômico para muitas comunidades tradicionais permitindo
ascensão econômica (Garrote, 2004) e gerando impactos negativos decorrentes da troca cultural
entre locais e visitantes, além da entrada de drogas nas comunidades.
Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar a relação do turismo no contexto da
valorização da cultura caiçara em Parati/RJ.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudo está inserida no município Paraty onde há a ocorrência de inúmeras
comunidades tradicionais, organizadas em associações em função de sua localização geográfica.
Em 2008 havia mais de 30 associações de comunidades tradicionais.
Para a realização desta investigação optou-se pelo uso da pesquisa qualitativa. O entendimento
de Fortin (2009), a partir da livre tradução de Dezin e Lincoln (1994), o método qualitativo estuda
e “interpreta fenômenos baseando-se nos significados que os participantes dão a estes mesmo
fenômenos” (p. 29), sendo de fundamental importância “para o estudo das relações sociais, dada
a pluralidade dos universos de vida” (Flick, 2013, p. 2).
Nesse sentido e com base em Minayo e Sanches (1993) pode-se afirmar que o “material
primordial da investigação qualitativa é a palavra que expressa a fala cotidiana, seja nas relações
afetivas e técnicas, seja nos discursos intelectuais, burocráticos e políticos” (p. 245), revelando
“condições estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos” transmitindo as
“representações de grupos determinados em condições históricas, socioeconômicas e culturais
especificas” (p. 245)
Na investigação qualitativa a amostragem não prioriza a representatividade estatística, mas
contempla pessoas que vivenciaram o fenômeno estudado e toda a informação pertinente é
recolhida junto aos participantes por meio de entrevistas e/ou observações participantes,
podendo o resultado final gerar novas teorias (Coutinho 2011).
Para analisar as entrevistas utilizou-se a técnica de analise de conteúdo que consiste no emprego
de “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por meio de procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores quantitativos ou não -, que permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção - variáveis inferidas - das mensagens” (Bardin, 2009, p. 44), de maneira que o
corpus documental produzido pela técnica de entrevista fosse adequado aos objetivos da
investigação.
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Na sequência, realizaram-se leituras atentas e ativas sucessivas vezes, documento a documento,
inicialmente flutuante por ser o início da triagem dos temas, passando a ser cada vez mais
“seguras, minuciosas e decisivas” (Amado, 2013, p. 311) já num processo de inventariação do
conjunto de temas a serem categorizados e estudados no seu pormenor.
O “primeiro grande objetivo da análise de conteúdo é o de organizar os conteúdos de um
conjunto de mensagens num sistema de categorias que traduz as ideias-chave veiculadas pela
documentação em análise” (Amado, 2013, p. 311).
Além de entrevistas realizadas com seis representantes das comunidades tradicionais, pessoas
que defendem a cultura local e representante do poder público local, constituíram referências
desta investigação, estudos realizados por instituições de pesquisas que tiveram como sujeitos e
objetos de pesquisa os caiçaras e seus territórios que resultaram em publicações vídeos, de livros
e artigos científicos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresentam-se os resultados das entrevistas bem como o recorte de entrevistas disponíveis em
outras fontes de pesquisa em que o orgulho de ser caiçara é fica explicitado pelos próprios
caiçaras e, é expresso por outros atores institucionais o reconhecimento da importância da
cultura caiçara para o destino.
Considera-se pertinente registrar alguns fatores que contribuíram para a valorização e
fortalecimento das comunidades tradicionais, dentre elas as comunidades caiçaras, no decorrer
dos anos. A luta histórica pela permanência e posse das terras, a existência de movimentos locais
de valorização da ciranda, atualmente com novas releituras efetuadas pelas, gerações mais
jovens, o reconhecimento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) da
Festa do Divino, em Parati, como patrimônio imaterial brasileiro, em 2013, o início do processo de
proteção do saber fazer da canoa caiçara em Parati e o Decreto n.º 6.040 de 07 de fevereiro de
2007 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais (PNPCT).
O objetivo geral da PNPCT é promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades
tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos
territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua
identidade, suas formas de organização e suas instituições (Brasil, 2007). Este Decreto foi
importante para a organização de Fórum e Redes de Comunidades Tradicionais fortalecendo-os
juntos os órgãos institucionais e a sociedade civil.
As entrevistas revelaram a visão de alguns atores sociais locais e suas interpretações sobre a
renovação do orgulho étnico dentre as pessoas das comunidades caiçaras.
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Membro de comunidade tradicional
“A questão econômica, a sustentabilidade da comunidade já com esse outro viés, de trabalhar
artesanato, turismo, gastronomia, identidade, autoestima, todo esse processo nós trabalhamos a
identidade e a valorização de algumas de nossas atividades, aí que chega o turismo, né.”
Ex presidente do Conselho Municipal das Associações de Moradores de Paraty (COMAMP)
Aí começa a surgir os primeiros quiosques na praia né, aí depois já em
2000 vem quiosque na Ilha do Pelado, que é uma ilha próxima à praia de
São Gonçalo e aí São Gonçalo desponta para um turismo em que hoje
mesmo com toda falta de infraestrutura ele ainda foi uma forma de
ascensão de vida até pra várias famílias locais né […].
Tenho muito orgulho de ser caiçara!
Turista na infância e juventude, profissional do turismo e moradora de Parati.
“Antes meu namorado tinha vergonha de dizer era caiçara. Hoje ele diz que é caiçara
cheio de orgulho!”
Membro de comunidade tradicional
“Isso traduz um pouco Paraty, e ser neto de um escravo diz muito pra gente assim, no sentido
político, no sentido de, da resistência, da manutenção dos nossos valores, então isso pra gente é
desafio o tempo todo, mas tamos aí.”
Ator cultural, músico e artista local
[...] sempre fiz coisas, sempre fazendo coisa, essa casa, em 92 a gente
fez a Casa do Artista Independente, essas coisas que a gente sonha e aí
a gente fez o Silo Cultural no ano 2000, a Casa da Cultura estava
abandonada, cercada de fita preta pela defesa civil, os grupos estavam
muito enfraquecido e nós fizemos o Silo Cultural e começamos a fazer,
lá fiz Casa de Farinha, fiz isso e aquilo, comecei a fazer ciranda lá, aí veio
primeiro cd dos cirandeiros, começamos a fazer isso, ta certo? Isso foi
um fortalecimento que o Silo chama de volta a questão da cultura local.
Visão de um educador e gestor público
Tá, a cultura é efêmera como a gente já falou, lembra o que eu falei na
aula, que na década de 80, é, houve uma, é, em 76 inaugurou a Rio –
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Santos, mas em 70 que tá intenso o turismo pra cá, houve um choque
cultural muito grande, aqui a gente andava descalço, eu falei, as
meninas, todo mundo, a gente dançava ciranda, o baile era ciranda, não
era funk, não existia isso, então a gente dançava ciranda e coisa e tal. É,
com o advento do turismo começa a chegar os menininhos bem
arrumadinhos, né, todos chiques, que as meninas queriam namorar,
porque era diferente, e vice-versa. Também, chegava as menininhas
bonitinhas que os meninos queriam namorar, então começa essa troca,
eles começam a trocar a ciranda pela música que os caras traziam, os
bailinhos já começam a ser diferentes. Então, é, houve um princípio de
negar a sua identidade, aí a nossa preocupação enquanto gestor,
enquanto formador de opinião, porque eu sou professor em primeiro
lugar, era a preocupação de não deixar que isso acontecesse, mostrar a
importância da nossa cultura, eles estavam vindo aqui não porque aqui
era igual ao Rio de Janeiro, era porque tinha alguma coisa diferente.
Então vamos nos orgulhar desse ser diferente, e vamos fazer cada vez
mais com que a nossa cultura seja forte, firme. (grifo nosso).
Preocupação manifestada por um gestor público
Então eu acho que essa é a preocupação, é não perder a essência,
porque quando você quer inovar, inovar e inovar, às vezes você sai da
sua essência que era o grande charme, então, eu acho que esse é o
maior cuidado que a gente tem que ter assim. E isso é em tudo, na
comunidade caiçara, que antigamente ficou famoso porque a fulana
gostava de lá, e entrar na canoa pra visitar o cerco, aí começa a ir muito
turista já não vai mais fazer a visita do cerco do peixe, então já perde
essa essência, a fulana vai fazer o que lá agora?
Ao ser questionado sobre como os caiçaras deveriam ser vistos pela sociedade Diegues (2010),
responde:
Como vigilantes da natureza, pois eles conhecem a mata como
ninguém. Têm uma capacidade incrível de reconhecer seu território e
quem passa por ele, tanto que um caiçara com casa na praia sabe quem
passou por lá pelas pegadas na areia. Se fossem adequadamente
incorporados nesse processo de conservação da natureza, até a
fiscalização seria mais fácil, pois eles ajudariam denunciando se tem
algum palmiteiro ou um madeireiro agindo na região. Mas eles são
sistematicamente expulsos e isso é uma besteira política e ambiental,
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pois é justamente na área caiçara que existe a maior parte da Mata
Atlântica conservada, diferentemente do interior, onde as florestas
foram destruídas pela cultura da cana de açúcar e dos laranjais.
Com base em Diegues (2010) é possível afirmar que a tradição caiçara começou a se recuperar
em função do protagonismo que as comunidades adquiriram ao longo de suas lutas. Fato que
influenciou o renascimento da cultura caiçara fortalecendo-a. Dentre as manifestações culturais
estãoo fandango, a rabeca e a culinária caiçaras. Dentre os atores sociais que atuaram no sentido
de apoiarem e ajudarem a luta das comunidades caiçaras encontram-se institutos de pesquisa e
ONGs.
As entrevistas revelaram alguns aspectos importantes que podem contribuir para a reflexão das
visões que permeiam o discurso da valorização da cultura caiçara em Parati. Dentre eles a
experiência de se ter uma preparação para trabalhar com o turismo no âmbito das comunidades é
valido para o desenvolvimento de ações neste sentido. Importa efetuar a identificação da
negação da cultura e trabalhar a importância e a diversidade cultural como percurso para a
valorização da cultura local.
O olhar voltado para a experiência do turista poderia estar mais orientado aos problemas
enfrentados pelos caiçaras contribuindo assim, para que determinados hábitos e práticas
culturais, que se tornaram atrativos, sejam fortalecidos no seio da comunidade e não para o
turista.

CONCLUSÃO
De um histórico de luta pela posse da terra, de alteração do modo produtivo, da exclusão social,
contato com o turismo, observa-se o início de um processo de negação da cultura caiçara em
Parati.
Neste contexto, o turismo que gera impactos socioculturais negativos relacionados à especulação
imobiliária, ao choque cultural entre veranistas, turistas e comunidades tradicionais, altera o
modo produtivo e se torna, ao longo dos anos, o suporte econômico de muitas comunidades
caiçaras.
Também suscita oportunidades para a valorização da cultura caiçara que tem relação direta com a
localização destas comunidades, nas proximidades do mar, o saber fazer relacionado à pesca e ao
cultivo de subsistência, além das manifestações culturais vinculadas à dança e à música. A
valorização cultural tem fortalecido o orgulho de ser caiçara, apesar de todas as dificuldades
vivenciadas por estas comunidades.
Tal valorização perpassa a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais que influenciou a proteção de manifestações culturais como a Festa do
Divino de Paraty que se tornou patrimônio imaterial do Brasil, o início do processo de
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“tombamento”, isto é, proteção do saber fazer vinculado à canoa caiçara, a valorização da ciranda
e consequentemente dos cirandeiros.
Por fim, compreende-se que o mar, a cultura e o turismo, estão imbricados em um processo que
é gerador de impactos positivos e negativos, que também possibilitam a valorização das
comunidades caiçaras em Parati/RJ.
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RESUMO
A água é um recurso natural essencial, mas escasso e com distribuição desigual pelo globo, seja
em termos de quantidade seja em termos de qualidade. A gestão das bacias hidrográficas,
algumas internacionais, bem como as preocupações que se adivinham relativamente à escassez e
à abundância de água, associadas, respetivamente, a secas e inundações, justifica uma reflexão
em torno da gestão deste recurso fundamental à manutenção da vida e ao equilíbrio do próprio
Geossistema Gaia, assunto que nos propomos tratar nesta investigação, numa perspetiva
direcionada para a componente jurídico-normativa que vincula a produção de cartografia
hidrográfica.
As atividades de monitorização e de gestão da água exigem a aquisição e tratamento de dados
espaciais envolvendo o uso de Tecnologias e Sistemas de Informação Geográfica, pelo que o
presente artigo tem como objetivo principal a apresentação de um conjunto de pré-requisitos
formais que envolvem apontamentos da moldura jurídica, normas e especificações, nacionais e
internacionais, que emolduram o enquadramento jurídico-normativo da produção cartográfica
concernente à Água (s.l.) e aos recursos hídricos (s.s.).
1

Este trabalho foi efectuado no âmbito da unidade curricular de Cartografia e WebSIG – Mestrado de Tecnologias de
Informação Geográfica (FLUC/FCTUC).
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Uma breve pesquisa temática direcionada à moldura jurídica que regulamenta a produção
cartográfica relacionada com a hidrografia, motivou a apresentação deste estudo, que envolveu a
análise detalhada de vários documentos legislativos publicados em Diário da República e de
algumas normas ISO e especificações OGC que se enquadram nas normativas nacionais e
europeias para a produção cartográfica. O desenvolvimento deste estudo tornou possível
perceber, de um modo mais consciente e aprofundado, de que maneira a legislação, europeia e
nacional, regulamenta e garante a qualidade da cartografia hidrográfica, tornando-se também
possível perceber como funciona o processo de certificação e homologação deste tipo de
cartografia, pois qualquer entidade pública ou privada pode realizar cartografia, cumprindo todas
as normas e protocolos (especificações), mas sempre sob a monitorização, controlo e autorização
do Instituto Hidrográfico (IH) português.
Palavras-chave: Água, Bacia hidrográfica, Cartografia, Normas e Especificações, Cartografia
Hidrográfica

ABSTRACT
The monitoring and management activities (and processes) of water and water resources require
the acquisition, processing and manipulation of spatial data using Geographic Information
Systems and Technologies. This paper aims to present a set of formal prerequisites involving
notes from the legal framework, national and international standards and specifications that
structure the legal and regulatory framework of cartographic production concerning the "Water"
(l.s.) and water resources (s.s.).
This study resulted in a more conscious and thorough understanding of how the european and
the portuguese legislation regulate and guarantee the quality of the hydrographic mapping, but
also has became possible to see how the certification process and approval of this type of
cartography, as any public or private entity can perform mapping in compliance with standards
and protocols (specifications), but always under the monitoring, control and authorization of the
Portuguese Hydrographic Institute (HI).
Keywords: Water, Hydrographic basin, Cartography, Standards and Specifications, Hydrographic
mapping

1. INTRODUÇÃO
Numa fase de evolução em que a Web semântica (Web 3.0 – read-write-execute) permite a
qualquer utilizador aceder, produzir e divulgar mapas por si criados - recordamos, a este
propósito, o conceito de Volunteered Geographic Information (VGI) -, torna-se cada vez mais
indispensável sensibilizar para o facto de que produzir cartografia, de base ou temática, obriga a
um conjunto de procedimentos normativos que implicam, desde logo, o conhecimento da
legislação bem como dos organismos e instituições responsáveis pela certificação/homologação
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de mapas, cartas ou simples cartogramas (conceito que deve ser lido na perspectiva de Tobler,
2004). Nesta temática, não poderiam deixar de ser abordados de forma privilegiada, os DecretosLei nº 141/2014 de 19 de setembro e nº 202/2007 de 25 de maio, relativos a cartografia
hidrográfica e às competências do Instituto Hidrográfico (IH), bem como, a nível europeu, a
Diretiva INSPIRE.
Por se tratar de uma área disciplinar que promove diversos pontos de contacto entre várias
ciências, desde a sua concepção, ao vasto leque de aplicações (Figura 1), a Cartografia padece de
uma enfermidade semântica e lexical, mais do que conceptual mas que, apesar de tudo, criam
alguma entropia entre os diversos profissionais que nela se (re)encontram. E a expressão
(re)encontro é feliz e ganha algum realce quando recordamos as palavras de Michael Wood no
seu Discurso de Abertura do congresso da ICC, Ottawa, 1999, quando referiu que “a humanidade
inventou três grandes formas de comunicar: a linguagem, a música e a cartografia...” (Koneckny,
2001). Sendo fértil em propostas de definição para o conceito de “Cartografia”, a literatura da
especialidade convida a destacar a definição formal introduzida pela Assembleia Geral da
Associação Internacional de Cartografia (AIC), em 1995, ao propor que se trata de uma “ciência
que lida com a concepção, a produção, a disseminação e o estudo dos mapas“. Para que este
estudo fique devidamente enquadrado em termos conceptuais acrescentamos, apenas, que
sendo, por essência, uma ciência que cuida da representação da superfície terrestre, no plano,
envolvendo a concepção, produção, difusão, utilização e estudo de cartas e mapas, torna-se
fundamental perceber que existem regras, normas, princípios e especificações, nacionais e
internacionais que regem a representação cartográfica.
Em termos de cartografia hidrográfica (Figura 2), em Portugal, nos termos do Decreto-Lei n.º
230/2015, de 12 de outubro, é o Instituto Hidrográfico (IH), criado pelo Decreto-Lei n.º 43177, de
22 de setembro de 1960, que tem por missão “assegurar as atividades de investigação e
desenvolvimento tecnológico relacionadas com as ciências e as técnicas do mar, tendo em vista a
sua aplicação prioritária em operações militares navais, designadamente nas áreas da hidrografia,
da cartografia hidrográfica, da segurança da navegação, da oceanografia e da defesa do meio
marinho”.
De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 193/95, na sua redação atual, por cartografia
hidrográfica2 entende-se toda a “cartografia que tem como objeto a representação gráfica da
2

De acordo com o endereço electrónico oficial do IH (http://www.hidrografico.pt/cartografia-nautica.php, acedido às
12h do dia 2 de fevereiro de 2016), o fólio cartográfico nacional corresponde a cerca de 55 cartas náuticas, em papel,
cobrindo todo o território nacional (Continente, Arquipélago dos Açores e Arquipélago da Madeira), compreendendo as
seguintes séries:
i. Série Oceânica de pequena/média escala e destinada à navegação oceânica;
ii. Série Costeira de média/grande escala e dedicada à navegação costeira;
iii. Série Aproximação de grande escala e visa possibilitar a aterragem aos portos nacionais de menor dimensão.
Inclui, na mesma folha, um plano do porto;
iv. Série Portuária de grande escala e destinada a representar os portos nacionais de maior dimensão;
v. Série Planos de grande escala destinada a representar pequenos portos e enseadas com interesse para a
navegação.
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morfologia e da natureza do fundo das zonas imersas e da região emersa adjacente”, estando a
sua produção sujeita a comunicação prévia e/ou homologação junto do IH.

Figura 1 - Pentagrama da Cartografia, de acordo com Wolodtschenko (2002 in Schlichtman &
Wolodtschenko, 2002).
De modo a melhor corresponder às necessidades da comunidade marítima, o IH publica também cartas de navegação
designadas como Cartas para Fins Especiais, das quais se salientam as seguintes:
i. Série Recreio: cartas com dimensões A2, formato que visa facilitar o seu manuseamento a bordo das
embarcações de recreio, e que contém a mesma informação que as CNO da Série Costeira;
ii. Série Pescas: cartas dirigida à comunidade piscatória, planeada em colaboração com o Instituto Nacional de
Investigação Agrária e Pescas, e que corresponde às CNO da Série Costeira acrescida de informação de apoio
à pesca: sedimentos superficiais, obstruções no fundo, etc. Inclui também uma quadrícula auxiliar que facilita
a marcação célere da posição da embarcação sem recurso a compasso;
iii. Série Sedimentos Superficiais: cartas com informação da constituição dos sedimentos superficiais.
iv. Constituem ainda atribuições e competências do IH, a produção de cartas e documentos electrónicos de aviso
aos navegantes (cartas electrónicas de navegação) e cartas de tempo.
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3

Figura 2 - Um dos exemplos de cartografia produzida pelo IH – Carta Náutica de Portugal Continental
(Fonte: IH)

São, pois, atribuições e competências do IH, entre outras, a garantia do cumprimento das normas
e dos requisitos de produção de cartografia hidrográfica em território nacional; a promoção,
execução e divulgação da cobertura cartográfica das águas interiores navegáveis, das zonas
marítimas sob soberania ou jurisdição nacional e de outras com interesse cartográfico nacional,
efetuando os levantamentos hidrográficos indispensáveis à sua atividade, bem como o
processamento da informação necessária para a correção e atualização das cartas e publicações
náuticas.

2. IMPLICAÇÕES DA DIRECTIVA INSPIRE NA PRODUÇÃO DE CARTOGRAFIA HIDROGRÁFICA EM
PORTUGAL
2.1. Diretiva Inspire
A instituição nacional responsável pela realização da cartografia hidrográfica é, como foi já
referido, o Instituto Hidrográfico. Atualmente, a preparação para publicação das cartas
hidrológicas utiliza meios informáticos, que consistem, no essencial, na digitalização e
3

Designa-se por Documento Náutico uma carta ou publicação náutica editada por um governo ou sob autorização de
um governo, produzida pela instituição governamental competente, de acordo com os preceitos e normas da
Organização Hidrográfica Internacional, da Organização Marítima Internacional e da Associação Internacional de
Sinalização Marítima (IH).

331

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
___________________________________________

vectorização das minutas de campo, segundo convenções próprias da cartografia hidrológica
nacional. Para cada carta hidrográfica é criada uma File Geodatabase, independente das
restantes, que é normalmente reproduzida (em formato shapefile) sempre que há necessidade de
a disponibilizar. Esta forma de gerir os dados acarreta problemas de integridade, comprometendo
a segurança e dificultando o desenvolvimento de sistemas de informação consistentes.
A Comissão Europeia aprovou, a 14 de março de 2007, a Diretiva INSPIRE (INfrastructure for
SPatial InfoRmation in Europe), que tem por objetivo promover a disponibilização de informação
espacial (utilizável na formulação, implementação e avaliação de políticas ambientais), através da
Internet, segundo princípios e regras comuns a todos os Estados Membros. O acesso aos dados
será, preferencialmente, efetuado através de serviços de dados geográficos (e.g. pesquisa,
visualização e descarregamento), assentes numa rede distribuída de bases de dados compatíveis
entre si. A Diretiva INSPIRE não obriga a recolha de novos dados espaciais, cingindo-se apenas aos
existentes em formato digital, da responsabilidade das autoridades públicas e referentes a um
conjunto de temas distribuídos por três anexos.
Os detalhes técnicos para a implementação da Diretiva obedecem a disposições legais, de
cumprimento obrigatório por todos os Estados Membros, que resultam de consultas às
instituições registadas na página de internet da INSPIRE e ao público em geral. As duas disposições
legais em vigor estabelecem as modalidades da sua aplicação, em termos de metadados,
especificações de dados, serviços de rede, partilha de dados, monitorização e reporte. A
aprovação das especificações dos dados ficou recentemente concluída, estando assim criadas as
condições para se iniciar a fase de harmonização dos dados da cartografia (os novos dados até
2015 e os restantes até 2020). Após esta calendarização, os dados obtidos deverão ser
disponibilizados no Geoportal INSPIRE.
2.2. Normas ISO e OGC (EU)
O módulo 19100 definido pela International Standard Organisation (ISO) é uma série de normas
que tem por metas definir, descrever e gerir informação geográfica, ou seja, informações sobre
objetos ou fenómenos que estão directa ou indirectamente associados com geolocalização.
De acordo com a Commission For Basic Systems Information Systems And Services (2004), a série
19100 especifica métodos, ferramentas e serviços para a gestão de informações, incluindo a
definição, aquisição, análise, acesso, apresentação e transferência desses dados em formato digital
entre diferentes utilizadores, sistemas e localizações. Esta série de padrões torna possível definir
perfis, a fim de facilitar o desenvolvimento de sistemas de informação geográfica e sua aplicação,
os quais poderão ser utilizados para fins específicos, no qual o conceito de profiling consiste em
colocar juntos "pacotes / subconjuntos" do conjunto total de padrões enquadráveis em áreas de
aplicação individuais ou aplicáveis a estudos dos diversos utilizadores. Com o objectivo de
introduzir processos normalizados para controlar a qualidade da informação geoespacial o grupo
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EuroGeographics , em 2007, publicou um guia (Figura 3) sobre a implementação das Normas ISO
19100 de qualidade em cartografia nacional para a Europa.

Figura 3 - Guia para implementação da série ISO 19100 – Standards de qualidade (EuroGeographics, 2004)

4

EuroGeographics is the membership association and acknowledged voice of the European National Mapping, Cadastre
and Land Registry Authorities. We currently bring together 60 organisations from 46 countries, delivering benefits for
each regardless of the geographical, technical, political, organisational, linguistic and business parameters in which they
work. Our purpose is to further the development of the European Spatial Data Infrastructure through collaboration in the
area of geographic information and the representation of the its members and their capabilities. Through
EuroGeographics, members participate in policy developments, share knowledge and experience and collaborate to find
solutions to common challenges. The Association’s main activities focus on representing members’ interests; transferring
knowledge, developing capacities; creating and implementing interoperability projects; and producing pan-European
products based on the datasets from National Mapping, Cadastre and Land Registry Authorities. Furthermore, we are
committed to promoting their products, services and expertise and ensuring that their national geoinformation is used in
European Commission policy and funding decisions. EuroGeographics was formed in 2002 by the merger of the Comitée
Européen des Responsables de la Cartographie Officielle (CERCO) and a subsidiary, the Multi-purpose European Ground
Related Information Network (MEGRIN). In 2011, a change in status – from a French non-profit association to an ASIBL
under Belgian law – and move to Brussels consolidated our position as the European voice for geoinformation. We are
registered
on
the
EU
Transparency
Register
and
bound
by
its
code
of
conduct
(Fonte:http://www.eurogeographics.org/about, acedido a 14 de fevereiro de 2016, pelas 22.30 horas).
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De acordo com a Commission For Basic Systems Information Systems And Services (2004), a série
19100 especifica métodos, ferramentas e serviços para a gestão de informações, incluindo a
definição, aquisição, análise, acesso, apresentação e transferência desses dados em formato digital
entre diferentes utilizadores, sistemas e localizações. Esta série de padrões torna possível definir
perfis, a fim de facilitar o desenvolvimento de sistemas de informação geográfica e sua aplicação,
os quais poderão ser utilizados para fins específicos, no qual o conceito de profiling consiste em
colocar juntos "pacotes / subconjuntos" do conjunto total de padrões enquadráveis em áreas de
aplicação individuais ou aplicáveis a estudos dos diversos utilizadores. Com o objectivo de
introduzir processos normalizados para controlar a qualidade da informação geoespacial o grupo
EuroGeographics5, em 2007, publicou um guia (Figura 3) sobre a implementação das Normas ISO
19100 de qualidade em cartografia nacional para a Europa.
Aplicadas à água e aos recursos hídricos, as normas ISO e a sua articulação com outras normas e
directivas - como a INSPIRE, as recomendações da Organização Mundial de Meteorologia (WMO,
sigla inglesa) estipulam um conjunto de princípios (que incluem a própria construção e divulgação
de metadados), por regra, desconhecidos pela maior parte dos utilizadores e, até, produtores
aprioristicamente informais, de cartografia hidrográfica. A este propósito, destacam-se dois
pontos que nos parecem ser nucleares:
i) A padronização da representação do tempo, água, dados climáticos e metadados é
essencial para garantir uma participação ordenada e eficiente do uso das informações do
provedor para o utilizador. Como mencionado na WMO regulamentações técnicas (WMO - No.
49), informações codificadas trocadas para fins internacionais são as formas de códigos
internacionais pertinentes, especificados no anexo II do Regulamento Técnico WMO (Manual de
códigos);
ii) O Manual de códigos contém os códigos internacionais da WMO para representar o
tempo, a água e os dados de clima e outros dados geofísicos relacionados para o seu intercâmbio
5

EuroGeographics is the membership association and acknowledged voice of the European National Mapping, Cadastre
and Land Registry Authorities. We currently bring together 60 organisations from 46 countries, delivering benefits for
each regardless of the geographical, technical, political, organisational, linguistic and business parameters in which they
work. Our purpose is to further the development of the European Spatial Data Infrastructure through collaboration in the
area of geographic information and the representation of the its members and their capabilities. Through
EuroGeographics, members participate in policy developments, share knowledge and experience and collaborate to find
solutions to common challenges. The Association’s main activities focus on representing members’ interests; transferring
knowledge, developing capacities; creating and implementing interoperability projects; and producing pan-European
products based on the datasets from National Mapping, Cadastre and Land Registry Authorities. Furthermore, we are
committed to promoting their products, services and expertise and ensuring that their national geoinformation is used in
European Commission policy and funding decisions. EuroGeographics was formed in 2002 by the merger of the Comitée
Européen des Responsables de la Cartographie Officielle (CERCO) and a subsidiary, the Multi-purpose European Ground
Related Information Network (MEGRIN). In 2011, a change in status – from a French non-profit association to an ASIBL
under Belgian law – and move to Brussels consolidated our position as the European voice for geoinformation. We are
registered
on
the
EU
Transparency
Register
and
bound
by
its
code
of
conduct
(Fonte:http://www.eurogeographics.org/about, acedido a 14 de fevereiro de 2016, pelas 22.30 horas).
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entre os membros da WMO. As formas de códigos descritos no Manual incluem códigos
tradicionais alfanuméricos (TAC, sigla do inglês) e são geridos por formulários-tabela de código
(TDCF, sigla do inglês). Por serem mais facilmente expandidos para satisfazer todos os requisitos,
de observação e inquirição, os TAC estão em processo de migração TDCF; por outro lado, a
implementação das normas e especificações abertas na Administração Pública Portuguesa, que
introduziu implicações ao nível da utilização de aplicações, ficheiros e formatos de dados
frequentemente utilizados na cartografia portuguesa, remonta à lei nº 36/2011 de 21 de junho,
sublinhada e actualizada pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) nº91/2012, a qual
introduz, esclarece e formaliza o conceito de Regulamento Nacional para a Interoperabilidade
Digital (RNID). O âmbito da sua aplicação estende-se, naturalmente, também à produção de
cartografia hidrográfica, e remete para a utilização de formatos interoperáveis e abertos na
modelação espacial, incluindo a informação orientada para objectos hídricos, seja em modelo de
dados vectorial, seja em modelo de dados matricial, formatos e especificações definidas pela
Open Geospatial Consortium (OGC – http://www.opengeospatial.org/), acedido no dia 9 de
fevereiro, pelas 17.30h). Implica, ainda, o recurso a protocolos de transferência remota de dados
via serviços web, tais como, (Web Map Service - WMS, Web Feature Service - WFS, Web Coverage
Service - WCS e Web Processing Service - WPS) todos com carácter obrigatório quando utilizados
em ambiente SIG, incluindo cartografia, cadastro digital, topografia e modelação (RCM nº91/2012,
Tabela VI). Fica, assim definida, ainda que nos seus traços mais gerais a moldura formal para a
correcta utilização da modelação espacial em ambiente SIG, a qual deve ser atendida também
quando se utilizam procedimentos conducentes à produção de cartografia hidrográfica para
posterior certificação e homologação por parte da instituição competente - o IH.
2.3. Homologação da cartografia hidrográfica
O Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, alterado pelos Decretos-Lei n.os 52/96, de 18 de maio,
59/2002, de 15 de março, 202/2007, de 25 de maio, 180/2009, de 7 de agosto, 84/2011, de 20 de
junho, e 141/2014, de 19 de setembro, estabelece os princípios e as normas a que deve obedecer
a produção cartográfica no território nacional.
Qualquer entidade pode produzir cartografia ou desenvolver atividades no domínio da produção
cartográfica, encontrando-se sujeita ao cumprimento do disposto no referido diploma legal e
respetiva regulamentação, competindo à Direção-Geral do Território (DGT), ao ex-Instituto
Geográfico do Exército (ex-IGeoE, actualmente, CIGEOE) e ao Instituto Hidrográfico (IH), no
âmbito das respetivas competências, a definição das normas e especificações técnicas de
produção e reprodução de cartografia.
Toda a cartografia para fins de utilização pública deve ser elaborada e atualizada com base no
sistema de georreferência PT-TM06/ETRS89, no continente, e PTRA08-UTM/ITRF93, nas Regiões
Autónomas. No entanto, no caso da cartografia hidrográfica os sistemas a adotar deverão ser os
constantes da página de internet do IH.
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Para a homologação de dados, segundo o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de
setembro, as regras de homologação da cartografia hidrográfica são da competência do IH que se
encontram neste momento em construção e serão publicadas atempadamente na página da
internet do IH assim que forem aprovadas. No entanto pode-se acrescentar segundo o ponto 5 do
referido artigo que, as regras de homologação dependerão de uma forma geral da verificação, por
amostragem, do cumprimento das normas e especificações técnicas, que sustentaram a produção
da cartografia. Com exceção dos organismos produtores de cartografia oficial, o exercício de
atividades no domínio da produção de cartografia hidrográfica encontra-se sujeito a uma mera
comunicação prévia ao IH, efetuada em modelo próprio disponibilizado na sua página de internet.
No caso de pessoa coletiva, a mera comunicação prévia deverá ser acompanhada do código da
certidão permanente do registo comercial ou, na sua ausência, de cópia dos estatutos da
entidade, dos quais deve constar que o respectivo objecto social inclui a produção de cartografia.
Por sua vez, no caso de pessoa singular, deverá ser fornecida autorização para consulta do registo
do exercício de atividade, junto do Ministério das Finanças.
Para efeitos de utilização pública, a produção de cartografia hidrográfica por parte das entidades
sujeitas à mera comunicação prévia acima referida, encontra-se ainda sujeita a homologação, que
deverá ser requerida pela entidade produtora ou proprietária ao IH e dependerá da verificação,
por amostragem, do cumprimento das normas e especificações técnicas que sustentaram a
produção cartográfica.
No âmbito da produção de cartografia hidrográfica, constitui contraordenação, punível com
coima nos termos do artigo 17º do DL n.º 193/95 na sua redação atual, o incumprimento das
normas e especificações técnicas definidas pelo IH, bem como o exercício de atividades no
domínio da produção cartográfica com desrespeito do dever de mera comunicação prévia ao IH.
2.4. Normas e procedimentos
homologação

técnicos

na produção

de cartografia

hidrográfica

para

As normas e especificações para a produção de cartografia hidrográfica em Portugal, como já foi
referido, são da responsabilidade do IH, em conformidade e articulação, com as que emanam de
outros instrumentos internacionais, designadamente, comunitários. Estas estão detalhadamente
representadas e descritas num documento específico, disponível na página de internet do IH. Este
documento visa a normalização das técnicas de produção de cartografia hidrográfica e as
representações gráficas dos objetos, que definem a natureza e a morfologia do fundo das zonas
imersas e da região emersa adjacente. Devido ao excesso de informação armazenado nos
levantamentos hidrográficos, existe a necessidade de suprimir informação, para que esta se torne
a mais adequada possível ao objetivo proposto.
A representação gráfica de dados batimétricos constitui o objetivo fundamental da produção de
cartografia hidrográfica, compreendendo todos os produtos finais, em formato analógico ou
digital, que contenham este tipo de informação, com exceção das cartas náuticas e das cartas
eletrónicas de navegação. Nesse sentido, a realização de levantamentos hidrográficos e posterior
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produção de cartografia hidrográfica, poderá ter como produto final SIG, Modelos Digitais do
Terreno (MDT), entre outros.
A definição de especificações técnicas de produção de cartografia tem como objetivo a
uniformização da representação e visualização dos objetos, procedendo à definição de aspetos
importantes relacionados com a construção dos diversos ficheiros digitais associados aos
produtos finais, nomeadamente o sistema geocartográfico recomendado, bem como a
designação e resolução dos ficheiros.
As normas e especificações técnicas de produção de cartografia hidrográfica, estabelecidas pelo
IH e aplicáveis às entidades que procedam à comunicação prévia ao IH para o exercício de
atividades de produção de cartografia hidrográfica, incluem ainda a definição dos critérios de
seleção de sondas e de isobatimétricas e dos critérios de representação gráfica desses mesmos
objetos, sendo estabelecidas regras para a escolha das diversas informações que devem ser
incluídas no titulo e para a representação e localização do titulo e do esquema.
Existe ainda um catálogo de objetos que define, para cada objeto, as suas características gráficas
e a camada/categoria de informação a que pertence, permitindo uma uniformização da
representação gráfica da cartografia hidrográfica, bem como uma adequada organização
estrutural dos respetivos ficheiros digitais, catálogo que se encontra compaginado com as normas
ISO/WMO e com o disposto da Directiva INSPIRE.

CONCLUSÕES
O cariz teórico, de investigação sobre o enquadramento formal que deve orientar o expediente
associado à produção de cartografia, em geral, e da cartografia hidrográfica, em particular, bem
como sobre as instituições, especificações e moldura técnico-jurídica que a comandam não
aconselha a uma leitura deste trabalho como um documento com arquitectura mais ortodoxa,
caracterizado pela aplicação de metodologias para tentar encontra soluções para um dado
problema, com produção de resultados e sua discussão. Trata-se, antes, de um ensaio de equação
e de esclarecimento, mais formal do que técnico, que procura elucidar sobre os cuidados e
procedimentos a ter em linha de conta quando a pessoa, individual ou colectiva decide ou é
“convidada” a produzir cartografia hidrográfica, o que se justifica cada vez mais se tomarmos em
linha de conta a lógica da Geocolaboração. Ora, associada, precisamente a esta cultura de
conduta colectiva, de partilha, de democratização da produção e acesso a informação
cartográfica, surge a necessidade de alertar para a existência de normas, especificações e
instituições que conferem ao processo uma monitorização e garantia de manutenção de
qualidade dos padrões requeridos pela produção cartográfica, neste caso, numa temática cujo
enfoque é direccionado para a cartografia hidrográfica.
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PACTO DE AUTARCAS: CIDADES DO NORTE DE PORTUGAL. MEDIDAS DE
SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA NO DOMÍNIO DA GESTÃO DA ÁGUA
COVENANT OF MAYORS: CITES OF NORTHERN PORTUGAL. SUSTAINABLE ENERGY
MEASURES IN THE FIELD OF WATER MANAGEMENT

Maria Moreira
Universidade de Aveiro, DEM, PDSEAC, Portugal, mnmoreira@ua.pt

RESUMO
Nas últimas décadas, novos paradigmas, em torno da defesa do ambiente e dos recursos naturais
foram emergindo, e em especial nos últimos anos a temática sobre as Alterações Climáticas deu
origem a um acréscimo de realidades e prioridades na agenda política internacional transpostas, a
diferentes escalas e no âmbito de diversas temáticas. A água é um recurso natural, de grande
valor económico, ambiental e social para a humanidade e para os ecossistemas na Terra, pelo que
uma má gestão e utilização deste recurso tem gravíssimas implicações para o bem-estar e
subsistência das populações e seres vivos, bem como para o desenvolvimento sustentável e
crescimento económico das cidades. Pretende-se compreender e debater a importância do
acordo da adesão ao Pacto de Autarcas, no âmbito dos compromissos, metas e objetivos
assumidos com a União Europeia, em matéria de redução de emissões de CO2 (20%) e
contribuição para a sustentabilidade climática até 2020, tendo por base a temática sobre os
recursos hídricos. Nesse sentido, com base nas matrizes energéticas dos municípios do Norte de
Portugal aderentes ao Pacto, pretende-se evidenciar e reproduzir um retrato comparativo da
implementação de medidas, no que diz respeito à gestão de água, ao potencial de produção
hidroelétrica e/ou aproveitamento de energias hídricas, demonstrando a importância da
articulação, entre os instrumentos de apoio à decisão do Poder Local e a preservação deste
recurso.
Palavras-chave: Água, Cidade, Pacto de Autarcas, Alterações Climáticas, Matriz Energética
ABSTRACT
In the last decades, new paradigms around the protection of the environment and natural
resources were emerging and especially in recent years, the issue about Climate Change gave rise
to an increase of realities and priorities in the international political agenda, implemented at
different scales and under several themes. The aim pretend to understand and discuss the
importance of the agreement accession to the Covenant of Mayors, in the context of the local
commitments, goals and objectives assumed by the European Union on the reduction of CO2
emissions (20%), based on the energy matrix of the municipalities of the northern of Portugal
adhering to the Pact.
Keywords: Water, City Covenant of Mayors, Climate Change, Energy Matrix
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1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, novos paradigmas em torno da defesa do ambiente e dos recursos naturais
foram emergindo e em especial nos últimos anos a temática sobre as Alterações Climáticas (AC)
deu origem a um acréscimo de realidades e prioridades na agenda política internacional
transpostas, a diferentes escalas e no âmbito de diversas temáticas. Com o objetivo de procurar
reduzir as emissões de CO2, na atmosfera, em 1997 foi adotado o Protocolo de Quioto (PQ),
ratificado em 31 de maio de 2012 e entrando em vigor a 16 de fevereiro de 2005). Este,
estabeleceu que os países da União Europeia (EU) reduzissem as emissões de gases de efeito
estufa (GEE)16de 8%, em relação aos níveis verificados em 1990. Com esse objetivo atingido, a
temperatura anual média global da superfície terrestre não deveria ultrapassar 2°C em relação
aos níveis pré-industriais, valor que deverá ser cumprido até ao final do século, entre as
respetivas Partes envolvidas. Recentemente e de acordo com a 21ª Conferencia 2 , o valor
acordado entre as 195 Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações
Climáticas (COP21) foi relativo a 1,5 - 2º C até 2100, valor que constará de documento a entrar
em vigor até 2020, bem como do objetivo do fim da utilização dos combustíveis fósseis até
metade do séc. XXI (APA, 2015).
Diversos estudos, entretanto foram e são elaborados nomeadamente através do apoio técnico e
científico de peritos e especialistas que integram as diversas temáticas e áreas científicas do
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). De facto, na atualidade, refere a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2015a) que são cada vez mais os estudos científicos e as
instituições internacionais que demonstram as mudanças no sistema climático global. Estudos
estes, fundamentais para a compreensão do sistema climático da Terra e causa-efeito dos
diversos fenómenos que nele ocorrem, quer de origem natural quer de origem antropogénica.
No que diz respeito ao caso de Portugal, estes indicam que o mesmo se encontra entre os países
europeus com maior vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas, as mesmas não só
afetam o sistema climático terrestre, como indiretamente interferem na própria sustentabilidade
económica, social e ambiental, nomeadamente na sustentabilidade dos recursos hídricos recurso natural e fundamental à sobrevivência da vida humana, bem como no desenvolvimento e
crescimento económico das regiões, com diferentes implicações espaciais, temporais e a diversas
escalas territoriais. Foi acordado para cumprimento do acordo e metas definidas no Pacto, que
Portugal poderia aumentar as suas emissões em 27% em relação a 1990, dispondo de
381.937.527 MtCO2 e de unidades de Quantidade Atribuída, para o período de cumprimento do
Protocolo de Quioto entre 2008-2012 (APA, 2015b). De acordo com o Indicador de Cumprimento
de Quioto: Desvio face à meta nacional, Portugal obteve neste mesmo período temporal, um
decréscimo de 20,23% de redução das emissões de gases de efeito de estufa, o que representa
um valor inferior a 6,96% demonstrando o empenho de Portugal no cumprimento deste
7

1
2

São considerados como principais gases de efeito de estufa, o CO2, CH4,N2O, PFCs, HFCs e SF6
Decorreu em Paris de 30 de novembro a 11 de dezembro de 2015.
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Protocolo e o reflexo de um novo paradigma sustentável virado para uma economia
hipocarbónica, com uma forte vontade política, para a descarbonização da economia nacional.
Pretende-se compreender e debater a importância do acordo da adesão ao Pacto de Autarcas, no
âmbito dos compromissos, metas e objetivos assumidos com a União Europeia em matéria de
redução de emissões de CO2 (20%), aumento da eficiência energética (20%) e aumento em 20%
da produção energética a partir de fontes de energia renováveis, contribuindo para a
sustentabilidade climática até 2020, tendo por base a temática sobre os recursos hídricos
(Mayors, 2015). Assim sendo, as medidas e ações de mitigação e adaptação em torno da temática
das AC em domínio setorial hídrico, tornam-se uma matéria urgente e fulcral nas agendas
políticas, para que atempadamente se possam elaborar e implementar estratégias e soluções
práticas, sustentáveis e adequadas entre os vários atores, entidades e decisores de políticas
públicas em determinado território a diferentes escalas.
1.1. Sustentabilidade Hídrica em Meio Urbano
O conceito de sustentabilidade nasceu a partir das ideias lançadas pelo Clube de Roma nos anos
70. O desenvolvimento económico deveria ser “sustentável” e capaz de satisfazer as necessidades
básicas de toda a população, conceito que se torna definitivo, com a publicação do conhecido
Relatório Brundtland publicado em 1987, “Nosso Futuro Comum” (WCED, 1987) e elaborado pela
Comissão para o Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas.
As estratégias de mitigação e adaptação às alterações climáticas são, na atualidade, um dos
maiores desafios da humanidade. Enquanto recurso natural, a água têm um grande valor
económico, ambiental e social para a humanidade e para os ecossistemas na Terra, pelo que uma
má gestão e utilização deste recurso tem gravíssimas implicações para o bem-estar e subsistência
das populações e seres vivos, bem como para o desenvolvimento sustentável e crescimento
económico das cidades. O Decreto-Lei n.º 103/20103 , de 24 de setembro, do Ministério do
Ambiente e do Ordenamento do Território49prevê o domínio hídrico como tema prioritário na
política ambiental, nomeadamente no que diz respeito à qualidade da água e aos impactes
adversos que a poluição tem sobre este recurso. Acresce ainda referir que os centros urbanos são
os principais consumidores de recursos naturais, abrangendo o maior número de residentes em
comparação com as áreas rurais (Tabela 1), pelo que se torna fulcral salientar a importância de
serem adotadas estratégias de planeamento ambiental à escala regional e local em prol do
equilíbrio de uma gestão sustentável dos seus recursos. É fulcral a participação do Poder Local
8

3

“Estabelece normas de qualidade ambiental (NQA) para as substâncias prioritárias e para outros poluentes,
identificados, respetivamente, nos anexos I e II do presente decreto-lei, do qual fazem parte integrante, tendo em vista
assegurar a redução gradual da poluição provocada por substâncias prioritárias e alcançar o bom estado das águas
superficiais, nos termos do artigo 46.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, doravante designada por Lei da Água, e
transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
dezembro, relativa a normas de qualidade ambiental no domínio da política da água” (MAOT, 2010).
4
Lei orgânica do XVIII Governo Constitucional, decreto-lei n.º 321/2009, de 11 de dezembro.
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(autárquico) na definição de políticas e sinergias “alinhadas” com as diretrizes europeias, em
matéria de compromissos energéticos e climáticos em prol do desenvolvimento sustentável das
cidades do Planeta e dos seus recursos.
Tabela 1 - População de áreas urbanas e rurais em meados do ano e percentagem urbana em 2014
Região
WORLD
EUROPE
Eastern Europe
Northern Europe
Southern Europe
Portugal
Western Europe

Urbano
Rural
Total
Percentagem Urbana
3 880 128
3 363 656
7 243 784
53,6
545 382
197 431
742 813
73,4
203 201
90 134
293 334
69,3
81 747
19 191
100 938
81,0
108 935
47 068
156 004
69,8
6 675
3 936
10 610
62,9
151 499
41 038
192 537
78,7
Fonte: United Nations (Department of Economic and Social Affairs), 2014

As temáticas relacionadas com a água, a energia e as emissões de CO2 (Figura 1) estão
intimamente ligadas e relacionadas em matéria de ecossistemas urbanos, do ciclo da água e do
sistema climático, temas setoriais que abrangem as políticas públicas setoriais urbanas atuais. O
Poder Local (autárquico) tem portanto, nesta matéria, um papel preponderante na
implementação de medidas e ações de mitigação às alterações climáticas no domínio hídrico,
quer na vertente ambiental, quer nas vertentes social ou económica nos centros urbanos. A perda
de enormes quantidades de água face às ruturas nas condutas do sistema público de
abastecimento de água, a prática dispendiosa de irrigação agrícola e a mudança de paradigma no
uso de novas tecnologias e técnicas de rega mais rentáveis, a reutilização das águas (residuais) e a
purificação e reutilização das mesmas são ações a ter em conta pelos decisores das políticas
setoriais no território.
Acresce ainda a discrepância espacial dos recursos hídricos disponíveis em cada região, por um
lado regiões com graves problemas de escassez hídrica, o que origina longos períodos de seca, e,
por outro lado, regiões com elevada concentração de precipitação e que face à própria
morfologia do terreno e impactes de determinados processos de urbanização têm implicações e
consequências sociais, económicas e ambientais, como é o caso do aumento dos caudais - cheias
e inundações, os problemas de escoamento de águas pluviais e o abastecimento e saneamento de
águas residuais. Assim sendo, é imperativa uma “boa” gestão planeada e sustentável dos recursos
hídricos em meio urbano, no aumento da eficiência da utilização da água e numa maior utilização
na captação, armazenamento, distribuição e reutilização dos recursos hídricos. Por outro lado,
adotar medidas de eficiência e de reserva, com base no potencial e na produção hídrica num
determinado território, aumentando não só a eficiência de utilização da água, enquanto fonte de
produção de energia renovável e limpa, bem como contribuindo para a redução das emissões dos
gases com efeito de estufa face ao consumo energético. De igual forma, convém salientar a
importância da sensibilização ao público, na adoção de medidas mitigadoras no consumo
energético, para uso doméstico e poupança de água.
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Figura 1 - Desafios de interseção no domínio da energia-água-carbono. Adaptado de PMSEIC (2010): A
Energia, carbono e água são fundamentais para a interação entre o ambiente natural e sociedade humana e
economia. A energia e a água são vitais para todas as atividades humanas (A, B). A energia para uso humano
é derivada principalmente de combustíveis fósseis e outras fontes não-renováveis, incluindo a energia
nuclear (C) e a partir de fontes renováveis (D). A água para uso humano é dependente do ciclo natural da
água (E). O consumo de energia proveniente de derivados de combustíveis fósseis leva à acumulação de
dióxido de carbono e de outros gases de efeito estufa na atmosfera (F), que estão a mudar o clima da Terra
(G) influenciando a disponibilidade de água, a função do ecossistema e a produtividade agrícola (E, B).
Existem também interações entre o abastecimento de água e o fornecimento de energia, porque os
sistemas de energia usam água e os sistemas de água utilizam energia (H). Entre outras ligações que são
elencadas nesta figura.

1.2. Pacto de Autarcas
Em 2008, após a adoção do Pacote Energia-Clima da UE (Pacote 20-20-20) e face aos relatórios do
IPCC, a UE afirmou a sua contribuição para a mitigação das alterações climáticas e redução das
emissões de CO2 através da diminuição da dependência dos combustíveis fósseis. Surgiu, um
movimento europeu - o Pacto de Autarcas, considerado pelas instituições europeias como um
modelo excecional de governação a vários níveis. Este consiste num compromisso voluntário
entre Comissão Europeia e o Poder Regional e Local, na adoção de um Plano de Ação que visa
cumprir os objetivos fixados pela UE na redução das emissões de CO2 e na implementação de
medidas de uso e produção de fontes renováveis bem como no aumento da eficiência energética
(Mayors, 2015). O Pacto de Autarcas, no que diz respeito ao seu processo de implementação, com
base em informação disponível no sítio Web do mesmo (Mayors, 2015), baseia-se em três
fases/passos que se descrevem de seguida e que se encontram representados e adaptados na
Figura 2:
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Figura 2 - Pacto de Autarcas - Fases/Passos. Adaptado de Pacto de Autarcas (2015)

Passo I - Assinatura do Pacto de Autarcas: os signatários comprometem-se, voluntariamente
através de uma declaração pública ao cumprimento dos objetivos energéticos e climáticos da UE
(-20% até 2020), através de ações, relacionadas com a eficiência energética e com as energias
renováveis;
Fase 1a) - Criação de estruturas administrativas adequadas: as autarquias deverão ser ajustadas e
otimizadas, com departamentos específicos e com competências adequadas para aplicação de
recursos financeiros e humanos à concretização dos objetivos do Pacto, no momento da adesão;
Fase 1b) - Desenvolvimento do Inventário de Referência das Emissões (IRE) & do Plano de Ação
para as Energias Sustentáveis (PAES): tendo como ponto de partida o IRE (ano de base relativo a
1990 ou ano em que a autarquia possua dados mais fidedignos), uma vez que faculta
informação e quantifica a natureza dos sectores de emissão de CO2 (ou equivalente a CO2).
Pretende-se determinar quais os sectores mais intensivos em carbono e quais as medidas (setor
público e/ou privado) do PAES deverão ser adotadas, implementadas e financiadas;
Passo 2) - Entrega do PAES: comtempla os objetivos e as medidas que visam o seu sucesso no
prazo de um ano após a adesão do Signatário aderente. Deverá ser aprovado pelo conselho
municipal da autarquia aderente e apresentado, no sistema de entrega online disponível (língua
nacional ou em inglês). Posteriormente será analisado pelo Joint Research Centre e após a sua
aprovação, poderá ser visualizado no sítio Web do Pacto;
Fase 2a): - Implementação do PAES: acompanhamento dos dados e os progressos relativos às
emissões do consumo de energia/CO2 e a adaptação dos planos de ação em conformidade, os
Inventários de Emissões de Monitorização deverão ser elaborados entre 1 a 4 anos;
Fase 2b) - Monitorização da evolução: processo de melhoria contínua do processo;
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Passo 3 - Entrega regular de relatórios de implementação: apresentados de dois em dois anos,
após a apresentação do PAES, para comparação e melhoria dos resultados provisórios
referentes às medidas implementadas. Estes resultados serão publicados no sítio web do Pacto
e no perfil do signatário, de forma a ser possível a visualização do progresso de cada autarquia.
No Pacto ainda estão inseridas “figuras de apoio”, coordenadores (177 à data), 100 promotores
e 57 Agências de Energia Locais e Regionais. Os signatários recebem ainda, o apoio do Comité
das Regiões, do Parlamento Europeu e do Banco Europeu de Investimento (BEI), que presta
apoio às autarquias locais no que diz respeito ao desbloqueamento dos seus potenciais
investimentos.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
Como etapa metodológica, o estudo de caso teve por base, a Matriz Energética que consta do
Plano de Ação para a Energia Sustentável relativamente aos municípios do norte de Portugal
aderentes ao Pacto. Pretendeu-se evidenciar e reproduzir um retrato comparativo da
implementação de medidas de sustentabilidade no domínio hídrico, no que diz respeito à gestão
de água, ao potencial de produção hidroelétrica e/ou aproveitamento de energias hídricas,
demonstrando a importância da articulação, entre este instrumento de apoio à decisão do Poder
Local (Pacto de Autarcas) e a preservação deste recurso e que serviu e servirá de fio condutor a
uma melhor eficácia e eficiência energética e ambiental nas respetivas áreas de intervenção. De
igual forma, analisar-se-ão as medidas de sensibilização e/ou divulgação aos seus cidadãos na
redução das emissões de gases de efeito de estufa. A informação foi recolhida, através do sítio
web do Pacto.
4. REULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a Figura 3, que representa quantitativamente os três passos/fases, que englobam
todo o processo de aderência ao Pacto de Autarcas foram registados à data de 13.12.2015 os
seguintes dados: (i) Fase I - 6032 Signatários aderentes, (ii) Fase II - 4977 (Entrega do PAES, dos
quais 3536 aceites e validados), (iii) Fase III - 749 (relatório de implementação das medidas).
Como meta definida até 2020, e tendo por base os 20% de meta de redução de CO2 prioritária
salientar, que dos 6032 signatários aderentes e com dados validados, 4977 destes definiram como
meta de redução 20% a 40%, 144 entre 41 a 60% e 33 entre 61-80%, ou seja metas acima ao
estipulado no referido acordo. É de referir que os signatários representam cidades, que variam de
acordo com a sua dimensão populacional e critério metodológico adotado no Pacto pelas
seguintes classes: (XS (<10 000), S (10 000-50 000), M (50 000-250 000), L (250 000-500 000) e XL
(> 500 000) (Mayors, 2015).
Em relação a Portugal e à data registou-se a aderência de 115 cidades e foram entregues 103
PAES e 35 relatórios, encontrando-se 19 relatórios em fase de validação (Fase II e III).
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Pacto de Autarcas: Passo I, II e III (13.12.2015)
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Figura 3 - Ponto de Situação Global do Pacto de Autarcas: Passo I, II e III

A Região do Norte (Figura 4) de Portugal, no seu território tem uma população residente de 3 689
6825 , população repartida pelos seus 86 municípios e 1426 freguesias, referentes às oito subregiões6 (Alto Minho, Cávado, Ave, Área Metropolitana do Porto, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa,
Douro e Terras de Trás-os-Montes). Encontra-se limitada a norte e a leste de Espanha, a sul com a
Região Centro e a oeste com o Oceano Atlântico, abrangendo a totalidade dos Distritos de Braga,
Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real e alguns concelhos dos distritos de Viseu, Guarda e
Aveiro.
10

11

Figura 4 - Região do Norte - Municípios Aderentes e medidas hídricas a implementar até 2020
5
6

Dados Censos INE, 2011 (Local de residência (à data dos Censos 2011).
No âmbito da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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CONCLUSÃO
O padrão territorial, não obstante as diferenças de dimensão populacional apresentadas à escala
regional, apresenta uma evidente aderência das NUTS III Douro, Alto Minho e Cávado, em
contrapartida com a Área Metropolitana do Porto e a ausência de municípios aderentes no
Tâmega e Sousa (Figura 4). No que diz respeito à implementação de medidas até 2020 no domínio
hídrico foram apurados os seguintes dados:
Pacto: Fases - Municípios aderentes, Fase I - 2 municípios, Fase II - 35 e Fase II - 13
municípios;
- Municípios não aderentes - 36 municípios.
Redução de consumo energético total hídrico - 12.344,027 MWh/ano (1,69% de redução
anual no impacte indireto/direto de emissões de GEE);
Produção de Energia mini-hídrica e/ou micro-hídrica - NUT III - Douro (todos os
municípios) - (s/dados disponíveis à data);
Implementação de medidas hídricas: gestão sustentável da água, monitorização ativa,
água, resíduos e energia (Macedo de Cavaleiros), racionalização de água da rede pública
para rega de espaços verdes, medidas ao nível do sistema de abastecimento de água às
populações com vista, por um lado, a melhorar o serviço prestado, minimizar perdas e a
promover a eficiência energética: NUTS III - Douro - 1243 (0,74%), NUTS III - Alto Minho 0 (0 %), NUTS III - Área Metropolitana do Porto - 13,867 (0,43%), NUTS III - Alto Tâmega 0 - (0 %), NUTS III - Ave - 1660 - (0, 16%), NUTS III - Cávado - 497, 46 - (0, 36%) e NUTS III Terras de Trás-os-Montes - 8929,7 - (% sem dados) - Dados em MWh/ano
No que concerne a medidas de sensibilização e/ou divulgação adotadas e a implementar pelas
autarquias na redução das emissões de gases de efeito de estufa, são de salientar medidas
direcionadas à participação, sensibilização, divulgação, sessões (Porto) e mais uma vez,
destacando a NUTS III - Douro, na qual foram elencadas no Plano de Ação para a Energia
Sustentável como medida da estratégia municipal, independentemente da natureza da estratégia
municipal e domínios que não hídricos (redução de consumo total hídrico de 2 361,2 MWH/ano, o
que corresponde a 0,92% de redução anual no impacte indireto/direto de emissões de GEE).
Por último, é de referir que esta análise apenas foi direcionada ao setor hídrico e somente à
menção específica de gestão sustentável do recurso água e produção energética hídrica, noutro
contexto ou temática sobre vetores ou setores estratégicos os resultados poderiam ser diferentes
nos municípios aderentes.
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RESUMO
Quando a informação se converte num instrumento de troca de saberes o conhecimento passa a
ser uma opção. É sob essa perspectiva que o presente artigo relata as metodologias de diálogo
hídrico desenvolvidas na bacia do Rio Branco e Colorado – BH-RBC/Rondônia-Brasil, entre os
atores territoriais e extraterritoriais envolvidos desde 2010. As ações foram sintetizadas pelo
Grupo Experimental Diálogo Hídrico Multidisciplinar, Pro Comitê da BH-RBC/RO, Laboratório de
Águas da Universidade Federal de Rondônia, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
– SEDAM e iniciativa privada. A narrativa provém de fontes primárias especificamente fonte oral
1

Todos os autores do presente artigo fazem parte do Grupo de Investigaçao Experimental Dialogo Hidrico
Multidisciplinar.
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que faz parte do banco de dados de ação dos grupos envolvidos no processo, onde as percepções
ambientais são relatadas e fonte secundária. O ponto de reflexão e motivação para o
envolvimento e mobilização dos atores hidrográficos, centra-se no conhecimento de todos os
participantes, no que se refere na troca de saberes, resultando em um constante diálogo de
capacitação e a cada dois anos a realização de encontro de saberes abertos, por meio da
realização da série de simpósio de recursos hídrico, em busca de rios localmente sustentáveis.
Palavras-chave: Diálogo Hídrico, Percepção Ambiental, Rios Sustentáveis

ABSTRACT
This article reports the methodologies of water dialogue that has been developed in the White
River and Colorado Basin - BH-RBC / RO Brazil, between territorial and extra-territorial actors who
has been invited to participate since 2010. The narrative is nourished by primary and secondary
sources, part of the action database of the groups involved in the process, and the oral source,
where environmental perceptions are reported by those involved in the process. A meeting
between knowledge of all the actors who are part of the process of exchange of knowledge,
which becomes the main point of reflection and motivation for the involvement of each one,
causes the mobilization of representative hydrographic actors in search of locally sustainable
rivers through a ransom of education on the environment.
Keywords: Water Dialogues, Environmental Perception, Sustainable Rivers

1. INTRODUÇÃO
A Bacia Hidrografia do Rio Branco e Colorado (BH – RBC/RO) possui povos característicos da
floresta Amazônica a exemplo de etnias indígenas, núcleos quilombolas, ribeirinhos, e os
imigrantes que chegaram a partir da década de 70. São estes que colaboraram com os câmbios
socioambientais da bacia e formam as cidades, as áreas rurais, implantaram empreendimentos de
pequeno e grande porte. Essa configuração de atores territoriais, não rara as vezes desvinculamse das normas ambientais de proteção vigente, de modo a influenciar na qualidade da água,
tornando o reconhecimento sobre o diálogo hídrico essencial diante do conflito213pelo uso
compartilhado, já que é um direito de todos os atores da bacia garantido na Lei das Águas
Brasileira 9.433/1997 (Brasil, 1997).
Toda alteração de uso e ocupação da bacia influencia diretamente na qualidade do rio, podendo
prejudicar atividades importante como a pesca, que é a principal fonte de nutrientes para a
comunidade tradicional na Amazônia (MMA, 2006), a ausência de determinadas espécies de
2

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente Brasileiro (MMA) o conceito de conflito socioambiental se aplica
“quando o cerne do conflito gira em torno das interações ecológicas. Essa definição remete à presença de múltiplos
grupos sociais (atores) em interação entre si e em interação com seu meio biofísico – no caso, a Região Hidrográfica
Amazônica” (MMA, 2006 p. 90).
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pescado também é um indicador de impacto ambiental . A princípio a questão qualitativa e
quantitativa das águas é uma preocupação que concerne entre todos os atores hidrográficos da
BH-RBC/RO, o que justifica identificar legalmente quem são os responsáveis pelas alterações
ambientais. Contudo, é de forma mais intensa é no cotidiano daqueles que vivem as suas margens
e consomem água, se alimentam dos peixes, tracajás e outras espécies aquáticas, regam suas
lavouras (que são comercializadas na zona urbana) e utilizam para uso doméstico. Ainda há locais
com impossibilidade desse recurso onde os poços amazônicos são insuficientes para obtenção de
água, levando os moradores a utilizarem carros “pipas” para abastecer suas propriedades.
Neste âmbito, o termo diálogo, passa a ser conhecido como um instrumento de disseminação de
informações e conhecimento. Um processo desafiador e, ao mesmo tempo libertador, como
afirma Paulo Freire (1999), o conhecimento do espaço vivido, vivenciado em sua essência tem um
poder de convidar cada individuo a reflexão. Neste sentido, em 2010 o processo de reflexão
coletiva por diferentes atores hidrográficos da BH-RBC/RO, se mobilizaram para um dialogo
hídrico através de metodologias diferenciadas, com base em ação na legislação ambiental, em
especial a Lei 9.433/97, no seu Capitulo IV, Seção VI, que rege sobre “O Sistema de Informação de
Recursos Hídricos“, sua base de caminhada, como também o capitulo 36 da Agenda 21, que rege
entre seus tópicos a urgência do aumento da consciencialização publica3 .
14

1.1. Identificação da Bacia Hidrográfica do Rio Branco e Colorado – Rondônia/Brasil
As Bacias dos rios Branco (9.337,9785 km2) e Colorado (683,57 km2) formam a unidade de gestão
intitulada BH-RBC/RO, abrangem sete municípios, sendo que Alta Floresta do Oeste e Alta Alegre
dos Parecis, são os que possuem a totalidade de suas terras dentro da mesma (Figura 1). Os povos
da floresta têm suas terras demarcadas em Terras Indígenas (TI) Rio Branco, Massaco, Reserva
Biológica Guaporé e Resex que estão localizadas em grande parte nos municípios de São Miguel e
São Francisco do Guaporé. A jusante dos usos múltiplos esta a TI Rio Branco com
aproximadamente 21 pequenas aldeias cujas lideranças são comprometidas com a qualidade da
água do rio e de seu ecossistema4 .
15

1.2. Metodologia de obtenção de dados
A estratégia de obtenção de dados segue a metodologia aplicada por Caramello, Penha, Saurí et
al. (2015), que utiliza a pesquisa ação, alimentando-se de fontes primárias (aplicação de
questionários e entrevista oral) e secundárias (acesso a informação direta de banco de dados
3

Recomenda-se leitura da Agenda 21 en http://www.mma.gov.br/legislacao/item/8067-cap%C3%ADtulo-36-daagenda-21
4
Relatos orais, durante a Oficina de Capacitação de Gestores de Recursos Hídricos organizado pela Pastoral da Terra,
em Alta Floresta do Oeste em 2012.
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governamental, Organizações entre outros) que compõem dados de pesquisa – ação,
desenvolvida pelos autores entre os anos de 2010 até 2015. As inter-relações ambientais partem
do envolvimento da sociedade na problemática para que cada individuo envolvido possa trocar
informação e gerar o conhecimento pessoal a partir destas (Tuan,1983; Fremont, 1980; Holzer,
1999; Boada e Saurí, 2002).

Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Rio Branco e Colorado

2. EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS EM RONDÔNIA
A Constituição Nacional em vigência muito pouco modificou o Código das Águas, de 10 de julho
de 1934. Uma das poucas alterações estabeleceu que todos os corpos d’água, a partir de outubro
de 1988, passaram a ser do domínio público, da União e dos Estados. Para a gestão desses
recursos, no ano de 1996, surgiu no cenário ambiental brasileiro, o Movimento de Cidadania pelas
Águas, projeto realizado pelo Instituto Cidade em parceria com a Secretaria Nacional de Recursos
Hídricos/SRH e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura/IICA, que gerou
informações e referências metodológicas de mobilização social, envolvendo a sociedade
interessada na proteção e no futuro das águas. Em âmbito nacional a Lei n° 9.433 foi criada com
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a finalidade de organizar o setor de planejamento e gestão dos recursos hídricos, neste contexto
o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Rondônia (CREA-RO) assumiu a
coordenação do Movimento de Cidadania pelas Águas e partindo do paradigma “pensar
globalmente e agir localmente” realizou desde o ano de 1998 até o ano 2001, quatro Seminários
de Recursos Hídricos, para tratar da gestão das águas em Rondônia.
O resultado do movimento foi a elaboração e sanção da Lei Estadual nº 255/2002 e a sua
regulamentação estabelecida por meio do Decreto 10.114/2002. A partir desta data, a gestão das
águas estaduais passou a ser coordenada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental
(SEDAM), a qual desempenha também as funções de agência de bacia hidrográfica. O referido
decreto Estadual, estabeleceu a divisão hidrográfica em 7 bacias: Guaporé; Mamoré; Abunã;
Madeira; Jamari; Machado e Roosevelt, as quais, em função da sua dimensão foram subdivididas
em 42 sub-bacias. O CREA-RO em parceria com o Sindicato dos Engenheiros do Estado de
Rondônia (SENGE-RO), através do Movimento de Cidadania pelas águas de Rondônia continuaram
mobilizando a sociedade até o ano de 2011, realizando mais 7 Seminários de Recursos Hídricos, os
quais contribuíram para que em 2011, o gestor estadual agregasse os membros do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia (CRH/RO) e garantisse o seu funcionamento, no
âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Rondônia – SEGRH/RO.
Neste contexto, outros movimentos sociais a favor da gestão descentralizada e participativa,
surgiam no interior do Estado e ainda no ano de 2011, o Grupo de Pesquisa Experimental Diálogos
Hídricos Multidisciplinar, em parceria com instituições públicas, organizações não governamentais
e usuários de recursos hídricos, realizaram no município de Rolim de Moura (RO), o I Simpósio de
Recursos Hídricos da Zona da Mata, onde participaram mais de 400 pessoas, representantes de
diferentes setores5 . Em função das atividades implementadas pelo CRH/RO e dos movimentos
sociais, em torno dos conflitos quanto aos usos dos recursos hídricos, em 14 de agosto de 2012, o
CRH/RO aprova o Regimento Interno e empossa a primeira diretoria do CRH/RO. No ano seguinte,
em 14 de fevereiro de 2013, o mesmo CRH/RO aprova a Resolução N° 02, que estabelece as
diretrizes para a formação e o funcionamento de Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH).
Ainda no ano de 2013, o mesmo Grupo de Pesquisa Experimental Diálogos Hídricos
Multidisciplinar aglutina em Rolim de Moura a participação de mais instituições públicas e
privadas, organizações não governamentais e usuários de água e realizam o II Simpósio de
Recursos Hídricos: Possibilidades e Desafios Socioambientais para a Amazônia, onde participam
cerca de 350 pessoas, representantes de segmentos afins, os quais solicitam a instituição e
implantação do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Branco e Colorado. Diante das
reivindicações da sociedade quanto ao processo de planejamento e de descentralização
estabelecido para a implementação da gestão de Recursos Hídricos, o Governo Estadual, em de
31/07/2014, por meio dos Decretos Estadual de números: 19.057; 19.058; 19.059; 19.060; e
19.061, institui respectivamente os CBH dos rios: São Miguel -Vale do Guaporé; Alto e Médio
16

5

Os setores participantes do evento atenderam a solicitação da Lei 9.433/97, com representantes governamentais,
usuarios, sociedade civil organizada, e inseriu outras vagas como representantes diretors da sociedade tradicional da
Amazonia, como os Indigenas e os Quilombolas, e o meio cientifico.
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Machado; Jaru - Baixo Machado; Jamari; Branco e Colorado.Com esse processo organizacional, a
Agência Nacional de Águas - ANA, viabilizou recursos para a Gestão das águas no Estado de
Rondônia, através do Programa de Consolidação pelo Pacto Nacional de Gestão das Águas Progestão, cujo objetivo é a construção de compromissos entre o estado de Rondônia e a
federação, visando à superação de desafios comuns e à promoção do uso múltiplo e sustentável
dos recursos hídricos, na promoção da efetiva articulação entre os processos de gestão das águas
e de regulação dos seus usos, conduzidos nas esferas nacional e estadual, e o fortalecimento do
modelo brasileiro de governança das águas, integrado, descentralizado e participativo. Esse
processo horizontalizado de colaboração resultou em um agrupamento de técnicos especialistas
em recursos hídricos capazes de elaborarem informações claras e precisas para atender à defesa
civil e instituições afins aos eventos hidrológicos críticos que ocorre no Estado de Rondônia.

3. A INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE DÍALOGO: AÇÕES A NÍVEL DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO BRANCO E COLORADO
3.1. Projeto de Educação Ambiental
No ano de 2010 foi implantado no município de Alta Floresta do Oeste o Programa de Educação
Ambiental “Preservar e Conservar é dever de todos”, pela empresa HIDROLUZ Centrais Elétricas
Ltda, que tem como objetivo promover a sensibilização de alunos e professores para a
importância da preservação e conservação do meio ambiente e pensar como a sustentabilidade é
importante para o setor de usuários hídricos em especial para os envolvidos com a geração e
distribuição de energia elétrica. Atualmente o programa recebe escolas da rede pública e privada
de diversos municípios pertencentes à Bacia do Rio Branco e Colorado e do seu entorno. Suas
atividades são desenvolvidas para atender alunos do 9° ano do ensino fundamental, 3° ano do
ensino médio e universitários. O Programa já recebeu 2.200 (dois mil e duzentos) alunos entre os
anos de 2010 e 2015.
O processo de sensibilização envolve os seguintes procedimentos: palestras (com temas: Gestão
de Recursos Hídricos, Impacto Ambiental na fauna local e Processo de geração de energia
hidráulica), visita técnica (para que possam conhecer o processo de captação de água até chegar
às turbinas geradoras de energia e distribuição), trilha de percepção ambiental (com dinâmicas
coordenadas por um biólogo que envolve os temas abordados na fase das palestras), as
atividades duram entre 6 a 10 horas aproximadamente (Figura 2 e 3). Acredita-se que os alunos
serão os multiplicadores dos conceitos no seu espaço de vivência.
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Figura 2 - Trilha de percepção ambiental

Figura 3 - Palestras

Fonte: HIDROLUZ (Banco de dados do projeto desenvolvido entre 2010 a 2015 cedido para o artigo)

3.2. Projeto Plantando o Futuro - Viveiro de Essências Florestais “Deusdedith Corrêia Silva Filho”
Uma parceria entre a HIDROLUZ Centrais Elétricas Ltda, 2° Grupamento da Polícia Militar
Ambiental e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Alta Floresta do Oeste6 , o projeto
possibilitou a implantação do Viveiro de Essências Florestais “Plantando o Futuro”, com
capacidade de produção de 22.000 (vinte e duas mil) mudas de essências florestais, que serão
utilizadas para recuperação de nascentes e áreas de proteçao permanente (Figuras 4 e 5), que de
acordo com o Codigo Florestal Brasileiro são as margens dos rios, com variação de acordo com
sua largura. O projeto também tem cunho educativo desenvolvido por alunos e professores das
áreas urbanas e rurais da BH – RBC/RO, da rede pública de Alta Floresta do Oeste, utilizam o
espaço para aulas de técnicas agrícola, sobre o processo de produção de essências florestais e
também ações de recuperação de nascentes.
17

Figura 4 - Implantação do Viveiro

Figura 5 - Inauguração do Viveiro

Fonte: HIDROLUZ (Banco de dados do projeto desenvolvido em 2015, cedido para o artigo)
6

A secretária de Agricultura e Meio Ambiente do município de Alta Floresta do Oeste, juntamente com SEDAM e BPA
são responsáveis pelo diagnóstico das áreas degradas que necessitam de recuperação e pela distribuição das essências
florestais junto aos agricultores da Bacia Hidrográfica do Rio Branco.
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3.3. Mobilização do Comité Temporário da Bacia Hidrográfica do Rio Branco e Colorado
Em busca de identificar os atores representativos da BH-RBC/RO, de agosto de 2014 a junho de
2015, foi realizado um mapeamento nos munícipios que integram total ou parcialmente essa
unidade de gestão hídrica. O objetivo foi convidar estes atores a participarem de oficinas de
capacitação idealizada pelos membros do pré comite e investigadores envolvidos no processo. As
dificuldades desta identificação dos atores são o tempo, o recurso financeiro, e os meios de
acesso, pois algumas comunidades somente é possivel entrar em contato via estradas fluvias e as
terrestres em grande parte se encontramprecárias (figura 6).

Figura 6 - Mobilização em Comunidade
Quilombola Pedras Negras e Jesus

Figura 7 - Oficina de Capacitação Alto Alegre
dos Parecis

O contato com as comunidades Indígenas e Quilombolas, possibilitou conhecer o significado
diferenciado do rio para elas e assim contribuir com reflexões a respeito do plano de mobilização
e participação. A segunda fase consistiu no desenvolvimento de três oficinas uma em Alta Alegre
dos Parecis e duas em Alta Floresta do Oeste (figura 7). Em ambas participaram setores
representativos, investigadores convidados, órgão Gestor de Recursos Hídricos do Estado de
Rondônia e membros do Conselho de Recursos Hídrico do Estado de Rondônia.
3.4. Simpósio de Recursos Hídricos.
Dentro de uma metodologia de processo continuado, idealizado pelo Grupo Experimental Diálogo
Hídrico Multidisciplinar, que inclui investigadores de todos os setores da sociedade, no ano de
2015 foi dado continuidade no processo de diálogo iniciado em 2011, realizando, na Cidade de
Rolim de Moura, o III Simpósio de Recursos Hídricos (SPI): Desafios e Perspectivas da Implantação
de Comitês de Bacias Hidrográficas, o evento focou no espaço de capacitação dos atores dos
Comitês de Bacias Hidrográficas da RBC-RO e nos demais em processo de instalação no Estado de
Rondônia, com participação de representante de 30 municípios dos 52 existentes em Rondônia,
no primeiro SPI foram 11, e no segundo 24 participantes (Figura 8) aumentando a cada ano o
numero de municípios a participarem do processo de formação. Os setores participativos desse
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diálogo formativo, têm a cada ano 50% destinado à rede universitária, sendo prioridade do
projeto manter as demais vagas aos demais setores (Figura 9).

Figura 8 - Cidades envolvidas no processo do diálogo
do I e II Simpósio de Recurso Hídrico

Figura 9 - Setores representativos do I, II e III
Simpósio de Recursos Hídricos (retirar
sublinhado)

Garantindo que os atores representantivos independentes de estarem fora dos bancos
universitários possam ter acesso ao conhecimento científico e técnico, contribuindo com o
conhecimento vivenciado e direcionando novas pesquisas relacionado ao tema.

CONSIDERAÇOES PARCIAIS
De acordo com as experiências vivenciadas, o diálogo hídrico assume-se como uma ferramenta
que possibilita a troca de conhecimento entre os atores da bacia. A integração de ações
constantes apresenta mudanças e aprimora concepções quando o conhecimento se converte em
um dado inquestionável. Todas as ações desenvolvidas na Bacia Hidrografica do Rio Branco e
Colorado, são fruto de cobranças de todos os setores da sociedade, que vêm demostrando uma
grande preocupação com os rios da bacia.
A disponibilidade de dados qualitativos e quantitativos das águas da bacia, é uma solicitação já
presente na Agenda 21 e na legislação das Águas Nacional e Estadual, que regem a respeito de
disponibilizar um banco de dados com acesso para a sociedade. Contudo não se pode deixar de
reconhecer que nesse espaço de gestão a preocupação pela água vem possibilititando o
envolvimento de todos os setores em busca de dois objetivos em comum a Gestão Compartilhada
das Águas e o direito a Informação, neste caso, o envolvimento dos atores frente aos conflitos de
uso da água torna-se relevante, uma vez que a água é direito de todos.
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ALGUMAS FRAGILIDADES E POSSIBILIDADES DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS NO
BRASIL
SOME FRAGILITIES AND POSSIBILITIES OF WATER RESOURCE SYSTEM IN BRAZIL

Cláudio Antonio Di Mauro
Geógrafo e Diretor do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia – IG/UFU,
claudiodimauro@ufu.br

RESUMO
A legislação brasileira que trata das Políticas Nacionais de Recursos Hídricos reconhece a água
como um bem de domínio público, recurso natural limitado e com valor econômico.Aponta para a
criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas que possuem funções específicas entre as quais a
elaboração do Plano de Bacias. Essa elaboração e a gestão dos recursos hídricos devem ser
realizadas de maneira integrada e partilhada entre os diversos setores envolvidos, tais como
órgãos de Estado (União, Estados e Municípios), usuários de recursos hídricos, instituições
acadêmicas, de pesquisa e entidades da sociedade civil. Na prática, há muitas fragilidades no
Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH) o que tem levado a
situações de conflitos entre setores de usuários e as comunidades. A concentração da
propriedade da terra nos setores rurais e urbanos, bem como empresas industriais e produção de
energia se articulam com representações governamentais e atuam para criar hegemonia nas
decisões sobre a apropriação da água e desconsiderando seus impactos negativos. São
apresentados exemplos das práticas inadequadas na construção dos territórios, geradores de
catástrofes para as comunidades, afetando drasticamente os recursos hídricos. Há referências aos
impactos negativos em área urbana de Uberlândia, na vereda do córrego Mogi; os desastres
provocados na bacia hidrográfica do rio Doce, nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo; os
efeitos devastadores da produção mineral estabelecidos na Amazônia, no Estado do Pará e o
afogamento de milhares de cabeças de gado em Barcarena, Estado do Pará. São alguns exemplos
de que apesar da legislação brasileira considerar o recurso hídrico como bem de domínio público,
mas, as decisões políticas mantêm o caráter autoritário imposto em práticas governamentais e
privadas. Nas considerações finais há um conjunto de propostas para enfrentamento dessas
realidades.
Palavras-Chave: Planejamento em Recursos Hídricos, Vulnerabilidade e Risco em Bacias
Hidrográficas, Recursos Hídricos no Brasil
ABSTRACT
The Brazilian legislation that comes to National Policy of Water Resources recognizes water as a
public good, and limited natural resource, that have economic value. Points to the creation of the
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Watershed Committees with specific functions including the preparation of the Watershed Plan.
This development and management of water resources should be carried out in an integrated and
shared basis between the various sectors involved, such as government agencies (federal, state
and municipal), water resource users, academic institutions, research and civil society. In practice,
there are many fragilities in the National System of Water Resources Management (SINGREH)
which has led to situations of conflict between sectors of users and communities. The
concentration of land ownership in rural and urban sectors as well as industrial and energy
production are linked with government representatives and act to create hegemony in decisions
on the appropriation of water and disregarding its negative impacts. Are examples of improper
practices in the construction of territories, disaster generators for communities, dramatically
affecting water resources. There are references to the negative impacts in the urban area of
Uberlândia, in the path of the Mogi stream; the disasters in the Rio Doce basin, in the Minas
Gerais and Espírito Santo States; the devastating effects of mineral production established in the
Amazon, in the state of Pará, and the drowning of thousands of cattle in Barcarena, Pará State.
Are examples that despite the Brazilian legislation consider water resources as a public asset, but
policy decisions maintains the authoritarian character imposed in government and private
practice. In the conclusion, there is a set of proposals to confront these realities.
Keywords: Water Resources Planning, Vulnerability and Risk in Watershed, Water Resources in
Brazil

1. INTRODUÇÃO
O histórico dos trabalhos voltados para Bacias Hidrográficas construiu um consenso de que elas se
constituem no componente básico da natureza para o qual devem se voltar as políticas de
planejamento. A legislação brasileira voltada para o Sistema Nacional de Gerenciamento dos
Recursos Hídricos (SINGREH) considera as bacias hidrográficas como “...unidade territorial para
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos” (BRASIL, 1997).
No artigo 8° da Lei referida fica definido que “...Os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados
por bacia hidrográfica, por Estado e para o País”.Em seu Capítulo III, destinado aos Comitês de
Bacias Hidrográficas, o Artigo 37 expressa que:
[...] Os Comitês de Bacias Hidrográficas terão como área de atuação: I - a
totalidade de uma bacia hidrográfica; II – a sub-bacia hidrográfica de tributário
do curso de água principal da bacia,ou de tributário desse tributário; ou III – o
grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas (BRASIL, 1997, s/p).
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2. A Delimitação de Bacias Hidrográficas
Com base nessas informações da Lei 9433/1997 fica explícita a importância dedicada às Bacias
Hidrográficas. Por esse motivo, torna-se indispensável o conhecimento do que é entendido como
Bacia Hidrográfica.
Bacia hidrográfica é um espaço territorializado, no qual o escoamento superficial, de todo e
qualquer ponto, drena para o nível de base, ou seja sua foz ou exutório.A partir do conceito
explicitado, busca-se, então, a delimitação do território que define uma bacia hidrográfica. As
etapas do trabalho,visando à delimitação,obedecem ao seguinte roteiro:

A. identificação do curso de água (ou um sistema de cursos de água), desde sua
nascente até a foz, permitindo a confecção de seu perfil longitudinal. Significa a
necessidade de se conhecer a nascente e a foz do canal de drenagem principal,
possibilitando o acompanhamento do curso de água por todo seu percurso;
B. outro componente fundamental é a identificação da cumeeira, ou seja, o divisor
de águas para traçar uma linha contínua, envolvendo todos os tributários,
afluentes, que inicie e termine em sua foz. Essa linha de cumeeiras, ou divisores de
águas, deve delimitar todo o território que drena para o curso de água identificado,
da nascente até sua foz;
C. identificada e delimitada a bacia, deve ser repetido o trabalho para as sub-bacias
compostas dos tributários (afluentes) do curso d’água principal.
No caso Brasileiro, as Grandes Bacias Hidrográficas fazem parte do que foi denominado de
Regiões Hidrográficas do Brasil, conforme ilustra a Figura 1.
Trata-se de Regiões Hidrográficas muito extensas em seus territórios, e que, em alguns casos,
comportam mais de uma Bacia Hidrográfica, especialmente aqueles identificadas como do
Atlântico. A exemplo de outros componentes biofísicos,as bacias hidrográficas não obedecem às
delimitações administrativas dos Estados como unidades da federação brasileira. Esse
componente exige planejamento de maneira integrada e compartilhada entre os entes federados
envolvidos no âmbito da União, dos Estados e Distrito Federal. O fato de os recursos hídricos
existentes no Brasil transcenderem suas fronteiras também é de muita importância e, muitas
vezes,acarreta dificuldades nos processos de planejamento. Interesses e objetivos diferentes,
composição de equipes técnicas e as questões políticas são relevantes no tratamento a respeito
das águas da América do Sul.
É notável que a Região Hidrográfica Amazônica, a Paraguai, a Uruguai e a Paraná (Platina) não
possuem territórios de exclusividade no Brasil. O planejamento vertical, além de ser necessário no
diálogo entre países,implica, também, que haja um esforço horizontal no âmbito de cada país,
para que suas atividades articuladas tenham facilitadas as condições para o diálogo com os
demais parceiros. O mesmo componente limitador se repete nas relações da União Brasileira com
os Estados Federados e o Distrito Federal. Essa tem sido uma das imensas dificuldades para que
as bacias hidrográficas sejam planejadas de tal forma que os recursos hídricos tenham a função
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de destaque e caráter estruturante para as políticas de desenvolvimento sustentável, sob os
pontos de vista social, ambiental, ecológico, econômico e cultural.

1) Amazônica; 2) Tocantins; 3)
Atlântico Nordeste Ocidental;
4) Parnaíba; 5) Atlântico
Nordeste Oriental; 6) do São
Francisco;7) Atlântico Leste; 8)
Paraguai; 9) Paraná; 10)
Atlântico Sudeste;11) Uruguai;
12) Atlântico Sul.

Figura 1 – Regiões Hidrográficas do Brasil

Torna-se importante a definição de objetivos para o planejamento e a gestão das bacias
hidrográficas e também das Regiões Hidrográficas Brasileiras. Há que se evitar a tragédia dos
comuns, que se trata de uma armadilha social, ambiental e econômica, que envolve conflitos
entre interesses individuais e o bem comum no uso de recursos hídricos que são finitos. A
tragédia que se configura, nesses casos, é a derrocada no território, afetando indistintamente
todos os interesses de usuários e das comunidades. Por isso, torna-se indispensável o diálogo e o
estabelecimento de pactos que permitam a compreensão da importância do planejamento para
garantir os usos múltiplos dos recursos hídricos e dos territórios. O livre acesso e a demanda
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irrestritos de um recurso finito condenam, estruturalmente o recurso em vista de sua
superexploração e até mesmo seu esgotamento.
É preciso garantir o atendimento das demandas para os diversos usuários, sem comprometer a
oferta para todos os usuários, tampouco o meio ambiente, hoje e no futuro.No caso brasileiro, é
indispensável que sejam considerados os princípios da Política Nacional de Recursos Hídricos,
definidos na Lei 9433/1997. No Artigo 1° dessa Lei está expresso:
A política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos:Iágua é um bem de domínio público; II- água é um recurso natural limitado,
dotado de valor econômico; III - em situações de escassez o uso prioritário dos
recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais;IV –a
gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das
águas;V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos;VI –a gestão dos recursos hídricos deve ser
descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e
das comunidades (BRASIL, 1997, s/p).

Assim, é pertinente reconhecer a relevância de o Brasil contar com uma legislação baseada nos
princípios da democracia com participação social, e que estabeleça fundamentos que apontem
para esse caminho, embora a Lei 9433/1997 seja recente e necessite passar por um período de
experiência sobre sua implantação. Levando-se em conta essa juventude legal, entretanto, tem
havido muitas dificuldades para a implantação do Sistema proposto pela legislação. Algumas
dessas dificuldades serão tratadas a seguir, sem obedecer uma ordem de prioridades.

3. ALGUNS FATORES DE VULNERABILIDADES E RISCOS PARA A SEGURANÇA HÍDRICA E PARA O
SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
A legislação brasileira para planejamento e gestão das águas estabelece a criação e o
funcionamento de Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) como um dos componentes do Sistema
Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH). Esses organismos são criados como
órgãos de Estado, tanto no âmbito federal (nacional), para os corpos de água de domínio da
União, quanto para os Estados e Distrito Federal para águas desses domínios.
A partir da criação dos Comitês, cabe a eles a elaboração do Plano de Bacia, definir critérios para
enquadramento dos corpos de água e para as outorgas, bem como apresentar proposta para os
conselhos (Federal, Distrital e Estaduais) que definam valores para a cobrança pelo uso da água
no âmbito das Bacias.
Embora com todas essas atribuições e responsabilidades atendidas pelas legislações brasileiras,
nas práticas a realidade é bastante diferente. Nos anos de 2014 e 2015, o Brasil tem vivido
momentos de muita agrura em relação às disponibilidades de água para atender os diversos usos.
Esse período gerou diversos movimentos com a finalidade de discutir a situação que foi
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reconhecida como Crise Hídrica. Diversos estados brasileiros, entre os quais Minas Gerais e São
Paulo, criaram Grupos de Trabalho (GT) para analisar a chamada crise hídrica e apresentar
soluções diante da gravidade de situações registradas. Mas, nos dois casos referidos, os CBHs não
foram convidados a fazer parte desses GTs. Essa atitude dos governos foi entendida pelos Comitês
como uma desconsideração e falta de compreensão dos estados sobre o funcionamento do
Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos.
Há quem atribua a crise hídrica às chamadas mudanças climáticas; especialmente nos discursos
governamentais, situações são analisadas segundo essa perspectiva, atribuindo responsabilidades
aos componentes da natureza.Há, também, quem reconheça a participação dos componentes da
natureza, mas atribuindo a responsabilidade para uma governança inadequada e que não assume
nem mesmo o cumprimento das legislações vigentes. Assim é que, para esses setores sociais a
crise hídrica é, de fato, uma crise política, que combina diversos fatores, mas, principalmente, a
falta de iniciativas dos setores de usuários envolvidos, sob coordenação dos órgãos
governamentais.
O caso da falta de água para abastecimento na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é um
excelente exemplo para a falta de cumprimento das condicionantes que foram estabelecidas nos
fundamentos na concessão da outorga, expedida em agosto de 2004. Esse caso não faz parte da
abordagem neste artigo, mas é citado apenas como um exemplo de ausência das políticas
públicas que seriam indispensáveis para não faltar água na RMSP.
A SABESP, empresa de economia mista, tendo o Estado de São Paulo como seu acionista
majoritário, é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos de 364
municípios dessa unidade federada, o que inclui o município de São Paulo. Essa empresa de
saneamento se omitiu e não cumpriu as normas estabelecidas na outorga que lhe dá o direito de
captar águas no Sistema Cantareira. Da mesma forma, os responsáveis pelo acompanhamento e
fiscalização do cumprimento da outorga não exerceram suas responsabilidades, exigindo a
realização das condicionantes referidas. Assim é que,no Estado de São Paulo, o órgão
governamental -Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) -responsável pela emissão da
outorga e pela garantia de seu cumprimento, bem como a Sabesp, não cumpriram o que estava
pactuado e estabelecido. Da mesma forma, o CBH dessa região não atuou com o rigor que seria
necessário, ficando submisso aos interesses do governo central do Estado, demonstrando uma
atuação partidarizada. A Agência Nacional de Águas (ANA), que delegou ao DAEE a emissão da
outorga, se ausentou durante sua vigência. Assim, fica explícito que houve, sim, uma crise de
governança capaz de gerar uma indisponibilidade hídrica para o abastecimento público.
Se tem muita importância a crise na governança, contudo, não se pode ignorar os diversos
componentes envolvidos e que fazem parte da temática SINGREH, que devem participar do
Planejamento e Gestão na implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). Em
primeiro lugar, deve-se considerar as questões climáticas envolvidas.
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3.1. A Variabilidade Climática ou Mudanças Climáticas com instalação da escassez de água
ampliando e gerando novos territórios
Estudos geomorfológicos e climatológicos demonstram diversas mudanças climáticas que
afetaram o território brasileiro, ao longo de sua história geológica e geográfica. As linhas de
seixos, as concreções ferruginosas, preservando topos de interfluvios, as superfícies de
aplanamento (pediplanos e inselbergs) são componentes que foram esculpidos em condições
climáticas muito diferentes daquelas que prevalecem na Amazônia Brasileira. Em meio à Floresta
Amazônica, registram-se as caatingas do rio Negro, os cerrados localizados e as áreas de campos,
caracterizando os relítos da cobertura vegetal que prevalecia antes de ser ocupada pelas extensas
áreas da Floresta. Há causas naturais que se constituem nas comprovações de que ocorreram
importantes e efetivas mudanças climáticas na Amazônia. Desde os trabalhos efetuados pelo
Projeto RADAM (1985), registraram-se indícios de que a Floresta Amazônica, com sua
exuberância, prevalece na Região apenas nos aproximadamente recentes quinze (15) mil anos.
Não se pode desconsiderar a possibilidade de também ocorrerem variações climáticas, sem a
mesma expressão das chamadas mudanças climáticas. Nesses casos, os períodos precisam ser
reconhecidos para que se definam formas de construção do território.
As variações ou as mudanças climáticas são componentes do sistema que dificultam a gestão das
bacias hidrográficas. Até mesmo as delimitações de bacias precisam ser tratadas com os cuidados
necessários, tendo em vista as possibilidades de variações, diante das distribuições ou
concentrações de episódios chuvosos, entre outras dificuldades. Entender as dificuldades que
possam ocorrer na gestão das bacias hidrográficas é compreender o que se trata de bacia
hidrográfica, que pode ser entendida como uma área natural de captação da água da
precipitação, que converge para um único ponto de saída; compondo um conjunto de superfícies
vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar em
um leito único no seu exutório (PORTO; PORTO, 2008).
Ainda,segundo Porto e Porto (2008), a bacia hidrográfica é um sistema onde se realizam os
balanços de entrada - proveniente da chuva - e saída de águas - através do exutório - permitindo
que sejam delineadas bacias e sub-bacias, cuja interconexão se dá pelos sistemas hídricos. De
modo que a bacia hidrográfica é o palco unitário de interação das águas com o meio físico, o meio
biótico e o meio social, econômico e cultural. As bacias hidrográficas apresentam um
funcionamento determinado, na maioria das vezes, por flutuações de curta ou longa duração que
têm impacto na organização das comunidades, nos ciclos biogeoquímicos e na sucessão temporal
e espacial. O conhecimento da magnitude e frequência desses pulsos é de fundamental
importância, inclusive para o prognóstico dos efeitos dos impactos das atividades antrópicas
(TUNDISI et al., 2006).

365

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
___________________________________________

3.2. A concentração da terra e sua influência nas decisões dos CBH
Observa-se concentração fundiária com práticas agrícolas inadequadas, havendo fortes conflitos
agrários não apenas pelo controle da propriedade, mas, também, pelo exercício do poder, pelo
controle dos territórios. Há fortes contrastes socioeconômicos entre setores do território nas
Bacias Hidrográficas, refletindo-se, por exemplo, nas estruturas de poder e de decisão em
Comitês de Bacias Hidrográficas.
As disputas pela propriedade, ou mesmo pela posse das terras, geram muitos conflitos no campo,
os quais dificultam a gestão de Bacias. O diálogo, a ser estabelecido com os setores rurais,deve
abranger inúmeros temas, por exemplo a situação da irrigação, ainda mantida em diversos
sistemas de produção rural capitalista, a exemplo de grandes propriedades pertencentes ao
agronegócio,com pivôs centrais, absolutamente inadequados para áreas que necessitam da
recarga dos seus mananciais de aquíferos livres e profundos.
Há implantação desses pivôs centrais em áreas de produção exatamente localizadas sobre pontos
indispensáveis para recarga do lençol freático. Pastagens e plantios chegam nas proximidades das
margens de represas que servem para captação e abastecimento público. As atividades
antropogênicas nos corpos d’águas continentais causam impactos diretos e indiretos, com
consequências para a qualidade da água, quantidade do volume da água, a biota aquática e o
funcionamento de lagos, rios e represas. Os impactos negativos mais significativos são:
desmatamento – perda de hábitat e aumento de sedimentação; mineração – alteração física do
território e acúmulo de mercúrio; construção de rodovias e ferrovias – alteração morfológica das
áreas; despejo de material residual – fonte importante de poluição e contaminação; introdução
de espécies exóticas – modificações nas cadeias alimentares; remoção de espécies críticas –
mudanças nas estruturas das comunidades biológicas que afetam diretamente a biodiversidade;
construção de reservatórios – mudanças nas estruturas e funções dos sistemas aquáticos. O uso
da água para uma única finalidade, ou seu uso múltiplo, está relacionado com mecanismos de
funcionamento dos reservatórios, que, por sua vez, estão subordinados ao ciclo hidrológico, o
volume da água, os gradientes verticais e horizontais e os processos de circulação produzidos pelo
vento, pelo aquecimento e resfriamento térmico ou pelas retiradas de água de várias
profundidades para descarga relacionadas com os usos (TUNDISI et al.,2006).
Na figura 2 observa-se, ao fundo, a represa do Córrego Bom Jardim, que abastece de água cerca
de 52% da população de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais. A represa está assoreada,
cercada (rodeada) por pastagens e por plantios de soja transgênica que levam aplicação de
agrotóxicos.
Já a Figura 3 mostra o conflito estabelecido, em áreas urbanas, entre atividades rurais, criação do
gado, buscando se refrescar e beber água no curso de água do Córrego Lagoinha, em Uberlândia,
Estado de Minas Gerais. Nos CBH a representação que prevalece é das grandes corporações e
proprietários de terras, mas torna-se indispensável considerar a produção familiar, os
quilombolas, as nações indígenas, os assentados rurais, os ribeirinhos que devem participar do
planejamento, da gestão e, portanto, das decisões dos Comitês. Essa não tem sido a realidade,
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ficando esses importantes setores sociais ausentes dos processos decisórios como se não fossem
indispensáveis na vida e na produção local e regional, especialmente para disponibilidade de
alimentos. Há que se reconhecer que esses setores sociais e produtivos também são construtores
dos territórios das bacias hidrográficas.

Figura 2 - Córrego Bom Jardim

Figura 3 - Gado no Córrego Lagoinha (área urbana)
(Fonte: Cláudio Antonio Di Mauro, 2015)

Registram-se continuados conflitos entre a produção rural capitalista com os pequenos
produtores e os grupos sociais referidos, que ficam confinados em pequenas porções dos
territórios, muitas vezes, ilhados por latifúndios e sofrendo pressões. Esses procedimentos
fragilizam os Comitês de Bacias Hidrográficas que não possuem o nível de representatividade
compatível com suas características e idiossincrasias. Verdadeiras e importantes situações de
conflitos pelo uso da água ficam ignoradas no Planejamento dos CBH e são preservadas as
estruturas de poder instaladas nas bacias hidrográficas, o que não é desejável, pois estão em
desacordo com a legislação brasileira de recursos hídricos. Torna-se indispensável a promoção de
mudanças significativas nas estruturas de poder e de decisão em bacias hidrográficas.
3.3. Revisão de Práticas Inadequadas
É fato que algumas práticas inadequadas na produção rural e nas cidades precisam ser revistas.
No campo e na cidade há degradação de nascentes, matas ciliares e de zonas de recarga de águas
subterrâneas com uso insuficiente e inadequado das tecnologias disponíveis. As cidades se
dirigem de maneira rápida e abrupta para áreas rurais. Os debates que são travados com a
argumentação de que, na atualidade, cidade e campo se misturam, têm fundamentos em muitas
bacias hidrográficas brasileiras. Mesmo assim, os municípios continuadamente modificam, por
leis, seus limites urbanos e das zonas de expansão urbanas. Nesse ponto, quando se trata dos
municípios que fazem parte das bacias hidrográficas, há que se considerar que um mesmo
município poderá ter territórios em mais do que uma bacia, ocorrendo circunstâncias em que a
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própria malha urbana se divide em mais do que uma bacia hidrográfica. Nem sempre essa divisão
tem coerência, por exemplo, com o lançamento de esgotos e efluentes nos mesmos corpos de
água onde houve a captação para abastecer sua população. Há muitos exemplos em áreas
urbanizadas onde a captação de água se dá em uma determinada bacia hidrográfica e o
lançamento dos esgotos ocorre em outra bacia hidrográfica. No Brasil, são exemplares os casos
das Regiões Metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Conflitos promovidos pela urbanização e as áreas rurais também se dão pelo lançamento in
natura ou com baixa qualidade de tratamento dos esgotos e demais efluentes. Os corpos de água
ficam contaminados, o que prejudica o uso da água para diversas atividades rurais. De outra
maneira, o uso de agrotóxico e as contaminações difusas produzidas nas áreas de cultivo e
tratamento de animais refletem-se em elevados níveis de contaminação nos corpos de água, que,
posteriormente, terão captação para abastecimento público e outros usos que exigem boa
qualidade. Enfim, essas composições precisam ser tratadas nos Comitês de Bacias Hidrográficas
que, não raro, se omitem desses debates para construção de um planejamento integrado. Devese ressaltar que o mais comum nas bacias hidrográficas brasileiras é que acima de 70% das águas
captadas servem o setor rural, com especial atenção ao agronegócio. Não há dúvidas que esses
conflitos geram elevados níveis de vulnerabilidade e risco aos recursos hídricos.
A concentração de captação de água pelo setor rural alcança números absurdos como a previsão
projetada para 2030 na Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba em seu Plano de Bacias, que já se
tornou em documento legal ao ser aprovado e informado no Conselho Nacional de Recursos
Hídricos.
No caso da Bacia do rio Paranaíba, veja-se, na figura 4,a projeção para 2030, que apresenta uma

Figura 4 - Projeção para a Bacia do Rio Paranaíba até 2030 (Fonte: Site do CBH Paranaíba1 )
18

1

http://www.cbhparanaiba.org.br/prh-paranaiba/plano
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situação esdrúxula, inconcebível para uma Bacia Hidrográfica onde se localizam grandes
concentrações populacionais urbanas, como a Capital Federal (Brasília), a capital do Estado de
Goiás (Goiânia) além de centros urbanos de influência regional como Uberlândia.
Vale ressaltar que a captação foi de 215 m³/s em 2014, e o cenário tendencial aponta, para o ano
de 2030, uma captação de 366 m³/s. A Tabela 1 mostra que, as condições atualmente vigentes
permanecerão as mesmas, não ocorrendo modificação significativa das políticas públicas e do
quadro socioeconômico.
Tabela 1 - Cenário tendencial relativo ao percentual por uso (2030)
Tipo de atividade
Percentuais
Dessedentação animal
0,9 %
Industrial
2,0%
Mineração
0,1%
Abastecimento Urbano
4,1%
Abastecimento Rural
0,1%
Agrícola
92,8%
Fonte: Site do CBH Paranaíba

A governança dos recursos hídricos em bacias hidrográficas, se mantida na atual estrutura de
poder para decisões, poderá gerar um verdadeiro caos para um país que não reconhece a água
como fundamental para a vida humana, com prejuízo para os sistemas ecológicos. O assunto não
pode ser focalizado privilegiando interesses de usuários, que trabalham para a concentração da
renda e das riquezas, natural e produzida.
Destaca-se que igual realidade de relação inadequada no uso da água se observa em atividades da
mineração.As atividades de extração mineral, muitas vezes, atuam de maneira localizada mas
produzem impactos negativos que transcendem os pontos das cavas abertas.
As atividades minerárias também configuram dificuldades para a gestão das Bacias Hidrográficas.
Além das áreas de exploração de minerais, essas corporações devem processar sua matériaprima, manter tanques de disposição de rejeitos, efluentes e tratá-los adequadamente. Essa não é
a realidade identificada nas bacias hidrográficas.
O exemplo da Vale do Rio Doce, via Samarco, em Mariana, no Estado de Minas Gerais, no mês de
novembro de 2015, afetando drasticamente a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, seus trabalhadores,
habitantes de cidades e ribeirinhos é exemplo devastador do que são práticas habituais das
mineradoras. No rio Doce as comunidades aquáticas e as localizadas em áreas marginais ao canal
de drenagem foram drasticamente atingidas, algumas ficaram comprometidas por décadas. No
caso da corrida de lama, proveniente do rompimento de barramento(s) na produção da Vale do
Rio Doce (Samarco) transcenderam, em muito, os limites da Planície de Inundação2 .
19

2

Imagens que retratam aquele que é considerado o maior desastre ambiental ocorrido no Estado de Minas Gerais,
também incluindo danos do Estado do Espírito Santo, podem ser vistas no linque referido nas Figuras 5 e 6.
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Alguns exemplos da gravidade e extensão dos danos ambientais podem ser visualizados nas
Figuras 5 e 6.

Figura 5 - Danos Ambientais: ruptura de barragem

Figura 6 - Danos ambientais: rio Doce

(Fonte:http://www.em.com.br/app/galeria-de-fotos/2015/11/06/interna_galeriafotos,5440/rompimento-de-barragensem-mariana-imagens-da-destruicao-em-minas.shtml)

Tanto as áreas urbanizadas como as Áreas de Preservação Permanente (APP) foram grandemente
afetadas, com efeitos catastróficos e duradouros20.Os mineradores sempre argumentam que
afetam algumas áreas, apenas localmente (pontualmente), mas não consideram como são
responsáveis por vulnerabilidades e riscos, além de produzirem situações catastróficas naquilo
que cognominam de acidentes. O Brasil, e especialmente alguns Estados da Federação, têm
adotado políticas de proteção às empresas de mineração. Tais empresas utilizam-se, em diversos
casos, de água para mineroduto, ou seja, para transportar os minérios em situação de uso abusivo
dos recursos hídricos.
Quanto à ruptura do barramento da Vale do Rio Doce/Samarco, há riscos iminentes de novos
deslocamentos dos diques da barragem21.

3

O vídeo publicado no Youtube, mostra as imagens dos fatos que, em verdade, não podem ser reconhecidos como um
acidente. Há mais do que um acidente, tendo em vista que não há uma política efetiva de prevenção, nem plano de
contingenciamento. As populações focaram abandonas à sua própria sorte.
<http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/11/tragedia-em-mariana-ja-e-considerada-o-maior-desastre-ambientalde-mg.html>
4
No dia 27 de janeiro de 2016, novamente foram anunciados riscos de deslocamentos dos diques da barragem,
apresentados nestas imagens do Ministério Público Federal:
<http://www.dailymotion.com/video/x3p0r41_veja-imagens-do-deslocamento-de-lama-de-barragem-da-samarco-emmariana_news>
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É sabido que, nos Comitês de Bacias Hidrográficas os representantes dessas unidades industriais
se coligam com representantes de Estado e outros usuários para conseguirem aprovação de
processos que as beneficiem. O Conselho Estadual de Políticas Ambientais (Copam) de Minas
Gerais, em especial, tem se comportado nitidamente de maneira amorfa em relação aos
interesses sociais, no que diz respeito à liberação de licenças ambientais.
O Brasil não tem claramente definidas políticas para as áreas urbanizadas e a legislação existente,
a exemplo do Estatuto das Cidades, não tem sido efetivamente praticada. Os modelos das
urbanizações vigentes no Brasil são planejados pelos construtores dos espaços urbanos e se
constituem em importantes geradores de impactos ambientais negativos, que afetam as bacias
hidrográficas e seus recursos hídricos. Além dos lançamentos de esgotos e demais efluentes em
corpos de água sem os devidos e indispensáveis tratamentos, as áreas urbanas são causadoras de
muitas vulnerabilidades e riscos na bacia hidrográfica. Os setores sociais mais empobrecidos são
empurrados para as piores áreas, e ficam sujeitos a todos os tipos de riscos e catástrofes, em
grande parte, ocupando-as graças a corajosos movimentos populares.
Os construtores do espaço urbano, identificados por CORRÊA,R.L. (1995), preocupados com
benefícios financeiros, transformam as cidades e os territórios em mercadorias, ocupam áreas
inadequadamente, aceleram processos erosivos, impermeabilizam os solos, impedem ou
dificultam a infiltração das águas pluviais, concentram os escoamentos superficiais das chuvas,
canalizam rios e córregos, removem as coberturas vegetais de nascentes e Áreas de Preservação
Permanente (APPs), entre outros danos causados. A figura 7 desvela um pouco desses danos.

Figura 7 - Danos à APP do Córrego Mogi (área urbana de Uberlândia/MG)
(Fonte: MAURO; MOREIRA, 2015)

Nessa Área de Preservação Permanente (APP) da Vereda, denominada Córrego Mogi, na área
urbana de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, vem se acumulando resíduos sólidos além de
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restos da drenagem urbana e esgotos. Trata-se de impacto negativo resultante do atendimento
aos projetos privados relativos à urbanização, como também revela a Figura 8.
Nas cidades também se refletem imensos gaps entre os setores sociais e econômico-financeiros.
Enquanto os setores mais enriquecidos constroem seus condomínios fechados, dotados de todo
conforto desejado, as populações empobrecidas são empurradas para locais precários,ou ficam
com a alternativa de ocupar as piores áreas sem qualquer recurso urbanístico.Também são esses
setores os primeiros a serem afetados pela inadequação das redes de distribuição de água. Quase
sempre, permanecem sem a garantia da prestação do serviço de fornecimento de água. Nas áreas
urbanas, prevalecem os interesses privados dos proprietários das terras e das incorporadoras
imobiliárias, em detrimento do interesse público.

Figura 8 - Danos às APPs do Córrego Mogi ocasionados por atividades urbanísticas exploratórias
(Fonte: MAURO; MOREIRA, 2015)

As cidades tornam-se verdadeiros nichos e ilhas de calor, com reflexos nas precipitações pluviais e
circulação do ar.Não apenas nas cidades, mas também no campo, as obras hidráulicas são
realizadas, em geral, sem os devidos cuidados com os temas ambientais. A infraestrutura hídrica é
inadequada e, geralmente, obedece a padrões que não se preocupam com a questão dos
recursos hídricos.
Por todos os motivos arrolados, entre outros, conclui-se que os modelos de uso e ocupação do
solo no Brasil são insustentáveis, seja no campo ou nas cidades. Os Comitês de Bacias
Hidrográficas, durante muito tempo, se configuraram como uma possibilidade para mudança
desses modelos, tendo em vista os riscos das catástrofes dos comuns. Ou seja, a redução da
disponibilidade de água e sua baixa qualidade afetará todos os habitantes da Bacia Hidrográfica.
Ainda que alguns setores providos de capital possam amenizar suas dificuldades transitoriamente,
mas suas vidas e suas fontes de manutenção ou enriquecimento também serão drasticamente
afetadas. Significa afirmar que os modelos que vigoram nos sistemas produtivos do campo e das
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cidades colocam as bacias hidrográficas em situações de vulnerabilidade e risco, praticamente
irreversíveis e que caminham para o colapso dos comuns.
3.4. Políticas que não passam de retóricas batidas
Alguns dos Princípios da Política Nacional de Planejamento Territorial do Brasil guardam relações
com os Princípios da Política Nacional de Recursos Hídricos, quais sejam:inclusão social e da
cidadania;reconhecimento e valorização das diversidades socioculturais;reconhecimento e
valorização das diversidades ambientais e de proteção ao meio ambiental;incorporação da
dimensão territorial e suas especificidades, na formulação das políticas públicas setoriais; uso e
ocupação racional e sustentável do território. Contudo, tais políticas não se efetivam, isto é, não
ultrapassam a retórica procedimental.
Um exemplo disso refere-se a Barcarena, no Estado do Pará, Vila do Conde e, também, a Ilha de
São João, localidades que configuram situações importantes para a reflexão proposta neste artigo.
Enquanto o governo financia empresas estrangeiras de capital francês (Imerys, produzindo
caulim), outras empresas (produzindo alumínio) norueguesa e japonesa, com recursos brasileiros
deste - Brasil, país sem Pobreza5 -, as corporações adotam práticas que acarretam desastrosos
impactos ambientais (Figura 9).
22

Figura 9 - Banner que retrata o apoio do governo federal a interesses de estrangeiros
(Fonte: Cláudio Antonio Di Mauro, 2015)

5

Slogan publicitário do governo federal.
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Salienta-se que, os tanques destinados a receber os efluentes e resíduos da produção de caulim,
em diversos momentos, ficam saturados e se rompem, vazando pelo rio Dendê, atingindo
povoados e afetando rigorosamente a vida aquática e humana. A Figura 10 mostra a situação do
assoreamento dentro do tanque onde ficam dispostos os efluentes e os resíduos da produção
industrial, financiado pelo Estado brasileiro.

Figura 10 - Situação do tanque
(Fonte: Cláudio Antonio Di Mauro, 2015)

O assentamento na ilha de São João ficou, por mais de uma vez, com suas águas impedidas de
oferecerem o pescado, indispensável para a alimentação e para as atividades de sobrevivência.
Em troca disso, a empresa, de modo eventual, fornece galão de água e algum alimento, como
forma de obter o que Michel Foucault chama de docilização dos corpos (FOUCAULT, 2000), ou
seja, para que a população se acalme e não se mobilize, exigindo reparos.
No assentamento São João vive a população drasticamente afetada pelos vazamentos dos
tanques com efluentes e resíduos do beneficiamento e produção de caulim. O rio Dendê está com
seu leito impregnado de material vindo dos tanques de decantação da empresa francesa IMERYS.
Enquanto o capital industrial recebe os incentivos dos governos brasileiros (União e Estado do
Pará), a população ribeirinha vive momentos de agruras e falta de apoio. Uma nítida inversão do
que deveriam ser as prioridades previstas no projeto Territorial Governamental. A Figura 11
mostra a situação da população ribeirinha do Assentamento São João.
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Figura 11 - Habitações da população ribeirinha
(Fonte: Cláudio Antonio Di Mauro, 2015)

Na prática, no Brasil há ausência de uma política territorial compatível com suas diretrizes básicas
enunciadas. Há, sim, uma política de incentivos aos interesses do capital privado. O planejamento
tem o condão de atender interesses dos setores tidos como produtivos e que respondem pelo
Produto Interno Bruto (PIB), não se considerando que tal produção é resultado do trabalho de
milhões de seres sociais.
Outra catástrofe de largas proporções foi o impacto gerado pelo afundamento de um navio, que
tinha como carga cerca de cinco mil (5000) bois e estava com seus tanques carregados por
combustível. Calcula-se a morte de mais de quatro mil (4000). Algumas fotos da tragédia
circularam na internet, bem como um dos vídeos que mostra a situação que atingiu as praias
fluviais de Barcarena.Foram milhares de animais mortos, esparramados pelas praias de
Barcarena6 . Durante semanas, os habitantes da região tiveram que usar máscara para reduzir os
impactos do odor gerado pela decomposição dos animais. Águas contaminadas pela
decomposição concentrada dos animais e, também, pelos vazamentos de óleo, geraram enormes
transtornos para a população que ficou, em muitos casos, impedida de trabalhar para ganhar sua
sobrevivência (Figura 12).
Apesar dessa esdrúxula Política Territorial do Brasil, há, ainda, políticas setoriais que impactam
gravemente os territórios brasileiros. Em especial as políticas agrícolas, urbanas, ambientais, a
matrizes energéticas e de transportes, a produção industrial se organizam conforme os interesses
das corporações que controlam os mercados. O Estado brasileiro oferece infraestrutura e apoio
financeiro para que tais corporações se instalem nos territórios, na maioria das vezes, produzindo
23

6

Vídeo referente ao desastre pode ser acessado no linque:
<http://cidadesdomeubrasil.com.br/busca/acidente_na_frente_do_cdp_do_belem>
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impactos ambientais irreversíveis. O Estado brasileiro se comporta de maneira subserviente aos
interesses corporativos. Dessa forma, os Comitês de Bacias Hidrográficas são colocados à margem
dos processos regionais e locais, jamais sendo chamados para participar dos debates sobre
políticas de desenvolvimento.

Figura 12 - Naufrágio que vitimou o gado e lesou a população ribeirinha
(Fonte: http://cbn.globoradio.globo.com/default.htm?url=/editorias/pais/2015/10/06/QUASE-CINCO-MIL-BOISMORREM-EM-NAUFRAGIO-NO-PARA.htm)

4. FRAGILIDADES DOS COMITÊS E DO SINGREH
As políticas para recursos hídricos e as situações de crise hídrica são elaboradas ignorando-se os
Comitês. As reuniões de “cúpulas iluminadas” pensam que resolverão os problemas à luz de ideias
por eles gestadas. Desprestígio para os Comitês que ficam, mais uma vez, em situação de
vulnerabilidade enquanto instituições do Estado.
Assim, ficam expressas algumas das limitações do Sistema Nacional de Gerenciamento dos
Recursos Hídricos (SINGREH). As estruturas governamentais fragilizam os Comitês. Não se
trabalha pela unidade e integração dos atores que se localizam nas Bacias Hidrográficas,
permitindo-lhes expressão nas formulações teóricas e nas legislações. É obvio que tais
características, para serem efetivamente praticadas, deveriam se embasar em verdadeira vontade
política dos governantes, bem como na determinação dos dirigentes e de toda a estrutura dos
Comitês de Bacias. Em geral, o que se assiste é exatamente a subserviência de Comitês às
vontades políticas e econômicas definidas pelo Estado, em conluio com setores de usuários.
Outro componente importante no enfraquecimento dos Comitês é o contingenciamento de
recursos que deveriam ser dirigidos para a gestão das águas. Diversos Estados concentram os
recursos financeiros em seus caixas gerais e não os disponibilizam adequadamente, tampouco no
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tempo hábil para aplicação nas prioridades, como deveria ser feito, em acordo com os Planos das
Bacias Hidrográficas.
Nessa mesma esteira caminham os problemas das burocracias,tendo em vista a dupla
dominialidade dos recursos hídricos, ora sob a responsabilidade da União, outros nos domínios
dos Estados e Distrito Federal. Há uma nítida disfunção entre as políticas que deveriam integrar os
entes federados. Prevalece uma forte desarticulação dentro dos governos e entre os órgãos
governamentais dos entes federados. Os organismos voltados à gestão dos recursos hídricos são
absolutamente carentes de pessoas e estrutura para que possam agir. Com isso, há um imenso
desestímulo para que os servidores públicos e os agentes privados cumpram com suas
responsabilidades previstas em leis. Não há um claro limite institucional e a coordenação com as
políticas setoriais é fluída e sem conexão.
Um fator importante para o SINGREH relaciona-se a que as subterrâneas estão sob a
dominialidade dos Estados. Como se as águas subterrâneas obedecessem aos limites
administrativos. Isso faz com que governadores de estados tenham que dialogar com presidentes
de repúblicas com as quais há solidariedade nos mananciais. Algo que extrapola, em muito, os
limites hierárquicos das boas relações internacionais. No caso do Aquífero Guarani, o Estado de
São Paulo não faz limites com o Paraguai e nem com a Bolívia, mas compartilham do mesmo
manancial. Algo que extrapola os limites da compreensão administrativa.
Com relação às águas subterrâneas há, ainda,outro importante paradoxo, as águas minerais não
são entendidas como água, mas, sim,como minérios. Com isso, o controle e outorga não são
feitos pela Agência Nacional de Águas (ANA), mas pelo Departamento Nacional da Produção
Mineral (DNPM), que possui políticas insustentáveis no relacionamento com os temas ambientais.
O rompimento da barragem da Vale do Rio Doce (Samarco), em Mariana, exemplifica essa política
descompassada na atuação da fiscalização pelo DNPM. Trata-se de aberração do sistema que não
é enfrentada corajosamente pelos gestores nacionais e estaduais. A dupla responsabilidade
solidária para atuação do DNPM, dos órgãos estaduais e mesmo dos municípios gera relaxamento
nas atuações. Cada ente federado fica à espera de ação do outro nível de governo e, com isso,
ninguém atua corretamente. Aparentemente, há conivência para que os setores da mineração
atuem conforme seus próprios interesses.
Nem mesmo o que está expresso na Constituição Federal e na Lei das Águas (BRASIL, 1988, 1997)
fica claro nas políticas dos entes federados. A água, de acordo com a legislação é “um bem de
domínio público”. Mas, existem fortes pressões para a privatização da água e inclusive a
disposição crescente de colocá-la em um Mercado de Águas.
Fragilizados, os Comitês de Bacias Hidrográficas não assumem, de fato, suas atribuições. Durante
esses mais de vinte anos da criação dos primeiros Comitês eles não foram capazes de preparar o
enquadramento dos corpos de água. Quando conseguem algum avanço, seus projetos ficam
estancados nos interesses corporativos que prevalecem nos Conselhos Estaduais e Nacional de
Recursos Hídricos.Há, sempre, a argumentação das dificuldades para preparar um
enquadramento sem os dados qualitativos e quantitativos considerados necessários. Talvez,
fiquem esperando o levantamento desses dados que não são coletados e, assim, justificam-se
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pelo não cumprimento de sua missão. Ora, se não se consegue fazer o perfeito, faça-se pelo
menos o possível! Mas, aparentemente, não é essa a vontade de setores dos usuários que
recebem a complacência das estruturas e representações governamentais. Nem de longe
colocam-se em pauta as discussões sobre a qualidade que devem ter as bacias hidrográficas sob
suas jurisdições.
Nos Comitês de Bacias Hidrográficas, os planos elaborados são nitidamente compreendidos como
algo poético, impossível de ser cumprido. Há sempre um temor sobre as reações dos Estados e da
União, bem como prevalece a clara vontade política de não cumprir as metas estabelecidas em
Planos de Bacias. Setores de usuários, em geral, entendem que o Plano de Bacias é preparado
para os governos cumprirem, e cabe aos Comitês a sua viabilização. Como se não fossem eles os
grandes responsáveis e beneficiados com os múltiplos usos da água. Os Recursos Hídricos não são
considerados como componente estruturador das políticas públicas de desenvolvimento e como
elemento indispensável para a vida humana e manutenção e melhoria do estado ecológico das
paisagens.
Vejam-se os exemplos dos afluentes pela margem direita do Rio Amazonas.No Plano elaborado
pela Agência Nacional de Águas (ANA) para os afluentes da margem direita do Rio Amazonas,
estão expressos os interesses mercantis e os principais agentes de conflitos nas principais Bacias
Hidrográficas (Figuras 13 e 14)7 .
Tais conflitos são originários pela inadequada política pública e a não presença efetiva do Estado
Brasileiro, bem como da visão mercadológica desenvolvida pelas corporações a respeito da
Amazônia. Para tais corporações, a Amazônia tem enormes potencialidades entre as quais se
listam: abundância de recursos hídricos; extraordinária Biodiversidade; abundantes potenciais
energéticos e minerais; adequação ao desenvolvimento da piscicultura; terras planas que
permitem a implantação de atividades agropastoris com elevado nível tecnológico.
A Amazônia é um verdadeiro paraíso para os objetivos das corporações. E, nesse bojo, os
governos não apresentaram um bom projeto para as populações autóctones que, se forem
afetadas, ficarão sem qualquer alternativa para viverem com dignidade.Atualmente, as
estratégias implantadas são conflitantes com políticas privadas e suportes oferecidos por políticas
públicas que estimulam e desencadeiam focos de conflitos.
A implantação de Comitês de Bacias Hidrográficas, nessas regiões do Brasil, é inviável, obedecidas
as características da lei 9433/97. As grandes extensões dos canais superficiais, a exemplo dos rios
Tapajós, Xingu, Trombetas, Negro, Madeira, Purus, bem como do Solimões e do próprio rio
Amazonas dificultam o estabelecimento de uma rede com representantes que precisem se reunir
constantemente, englobando os setores que atuam e vivem no âmbito das bacias hidrográficas.
Muitas adaptações serão necessárias. Mas, com a ausência de estrutura e acompanhamento dos
órgãos de gestão e pessoal capacitado para trabalhar as temáticas dos recursos hídricos, a
Amazônia Brasileira estará condenada a ser submetida aos interesses privados, com a conivência
do Estado.
24

7

Seguir o linque: <http://margemdireita.ana.gov.br/>
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Figura 13 - Plano da ANA
(Fonte: ANA, 2015)

Figura 14 - Plano da ANA
(Fonte: ANA, 2015)

É indispensável que o Brasil se dedique, intensamente,à discussão sobre as possibilidades de
adaptação legal às características da Amazônia, forjando modelos que se adaptem à realidade e
seu futuro.
Na abordagem de Santos (1996, p.85):“O presente é o real, o atual que se esvai e sobre ele, como
sobre o passado, não temos qualquer força. O futuro é o que constitui o domínio da vontade e é
sobre ele que devemos centrar o nosso esforço, de modo a tornar possível e eficaz a nossa ação”.
Essa abordagem do autor estimula as gerações a se dedicarem na busca de realidades
transformadas, vencendo-se as atuais vicissitudes.
Não é só no Brasil que o Sistema de Recursos Hídricos enfrenta dificuldades. O Professor Leandro
Del Moral Ituarte (DEL MORAL, 2015) proferiu palestra na qual foram colhidas informações sobre
a situação na Península Ibérica. Para o pesquisador, o fato de as Bacias Hidrográficas terem se
originado e mantido em concepções e paradigma hidráulicos tem sido um dificultador para o
trabalho dentro desses territórios geográficos. É certo que na década de 1970 até 1980 as bacias
hidrográficas foram colocadas a serviço da gestão da qualidade. Desde o ano 1990, a Gestão
Integrada de Recursos Hídricos (GIR) tratou as Bacias Hidrográficas como um indiscutível modelo
de gestão. Em 2000, a Diretiva Marco da Água (DMA- Diretiva Quadro Européia) deu um salto
contundente para fortalecer essa identificação.
Conforme explana Del Moral (2015, s/p), tanto o “modelo mais centralizado de Portugal”, quanto
o modelo das Comunidades Autônomas de Bacias Hidrográficas, adotado na Espanha, assumiram
o enfoque técnico-hidráulico orientado à satisfação das demandas, particularmente dos grandes
usuários dos setores da irrigação e energia hidroelétrica. Por isso, no entender do autor referido,
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e por outras razões, as bacias hidrográficas ibéricas estão caminhando para o fracasso como
unidades de governança sustentável e integrada da água.A situação da gestão dos recursos
hídricos na Península Ibérica pode se constituir em um bom exemplo de apoio para que o Brasil
delineie com mais propriedade o roteiro que pretende seguir na implantação do SINGREH.

5. ALGUNS DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS NO CASO BRASILEIRO
Nessas considerações sobre o SINGREH, não há pretensão de serem encaminhadas ao Congresso
Nacional propostas de mudanças na Lei 9433/97.Os participantes do SINGREH não confiam que
deputados e senadores, mediante a atual composição dos parlamentos federais, farão os ajustes
para atender as demandas do Sistema.
A experiência vivida com a mutilação e os retrocessos promovidos na reforma do Código Florestal
serviram de exemplo para que se saiba que prevalece o interesse empresarial e, em especial, dos
setores ruralistas. Até mesmo parlamentares considerados como progressistas fizeram parte das
votações ou mesmo se ausentaram, garantindo os interesses dos setores mais retrógrados do
Congresso Nacional, composto por deputados federais e senadores da República.Assim é que não
há pretensão de se aprimorar a legislação.A sistemática deve ser de adaptação e adoção de
medidas que possam ser enquadradas na legislação vigente, especialmente na Constituição
Federal Brasileira e na Lei 9433/97.
A água é um bem público limitado em quantidade e qualidade disponíveis, caracterizando-se
como fator estruturante para o desenvolvimento, especialmente ao crescimento dos negócios
corporativos pretendidos. Sua disponibilidade está diretamente relacionada com a forma de
utilização dos recursos ambientais da bacia hidrográfica. Isso deve impor modificações nos
processos produtivos industriais, rurais, de produção de energia e de abastecimento público, bem
como dos demais usos.
A matriz energética,por exemplo, deve ser dirigida para menor dependência das águas, sendo
mais voltada para formas alternativas de geração e distribuição. Esses múltiplos usos estão
relacionados com as estruturas de poder vigentes na bacia hidrográfica, e isso tem levado a que
alguns usuários tenham maior participação na divisão que permite a captação das águas. Essas
estruturas de poder devem ser modificadas, para garantir a justiça e a democracia nas
quantidades e qualidades das águas captadas pelos múltiplos usos.
A expansão das fronteiras agropecuárias, os modelos de urbanização exercem compressão sobre
os recursos hídricos e afetam drasticamente importantes biomas, a exemplo do Cerrado. Torna-se
indispensável a adoção de processos de urbanização pactuados com as comunidades, bem como
a implantação de planos diretores, considerando os instrumentos legais disponíveis, a exemplo do
Estatuto das Cidades. Esses modelos de uso do espaço exigem um trabalho coordenado e
harmônico nos níveis nacional, estadual, municipal e das bacias hidrográficas.As bacias
hidrográficas devem ser entendidas como territórios que precisam ser abordados politicamente.
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A saúde das bacias hidrográficas depende da recuperação de matas ciliares,conservação
dosolo,readequaçãodeestradas,melhoriadaspastagens,melhoriadacoberturavegetal,
da
vida
animal e da fauna aquática. Não há dúvidas que o primeiro objetivo da política de Recursos
Hídricos deve ter em conta a melhoria da qualidade do estado ecológico dos ecossistemas
aquáticos e dos solos. É justamente com esta concepção que se poderá garantir a adequação em
quantidade e qualidade para os múltiplos usos da água. Implantação de Unidades de Conservação
com Planejamento e Gestão adequados e a implantação de Programas de Serviços Ambientais
devem fazer parte dos principais projetos destinados à conservação e melhoria na disponibilidade
hídrica.
Nas condições atuais, não cabe a gestão das águas sustentada na relação Demanda X Oferta. Ou
seja, não se pode fundamentar o sistema sem que se compreenda os limites, a vulnerabilidade e
os riscos das bacias hidrográficas.Não é possível aceitar que as mãos dos mercados decidam
quanto de água necessitam e terão disponibilizada em detrimento dos múltiplos usos. Torna-se
indispensável a identificação e o enfrentamento corajoso dos conflitos instalados e potenciais
riscos de conflitos pelo uso da água e a garantia da sustentação ecológica dos componentes da
natureza. Portanto, não é adequada a metodologia que disponibiliza os recursos hídricos
conforme as demandas, sem conhecer os limites da disponibilidade.
Deve ser a primeira etapa, na preparação do Plano de Bacias, o reconhecimento da sua
capacidade de suporte em seus limites. Há que se considerar o uso da água na perspectiva da
ética ambiental. Isso implica na adoção, também, de reuso e aproveitamento das águas de
chuvas. Não existem motivos para que as águas do Brasil desobedeçam ao critério de ser tratadas
para um bom estado ecológico. As normatizações brasileiras exigem que a captações de águas e
os lançamentos de efluentes estejam dentro de números adequados para não gerar maiores
contaminações. Obedecer a legislação é o mínimo que se pode esperar em um país que se dedica
ao objetivo de ser uma Pátria Educadora.
A Constituição Brasileira, promulgada em 1988, foi elaborada no momento em que o País saía da
ditadura militar, implantada por golpe civil/militar, entrando em uma nova fase que é reconhecida
como democrática. Mesmo com suas limitações, a Carta Magna do Brasil recebeu o cognome de
Constituição Cidadã, tendo em vista que muitos dos direitos sociais e políticos foram
reconhecidos em seu texto. Também a Lei nº 9433-1997 é reconhecida como uma Lei que poderá
estimular um relacionamento de cidadania entre os movimentos dos cidadãos, as estruturas
governamentais e os usuários de recursos hídricos. Para que esse objetivo seja atendido, torna-se
indispensável que as autoridades governamentais e o empresariado multiusuário dos recursos
hídricos se dediquem ao cumprimento do que está estabelecido nas Leis.
É necessário que se acredite nos processos da democracia participativa, como diz Boaventura de
Sousa Santos (2014) indignação com perspectiva. A questão deixa de ser exclusivamente técnica
e, reconhecidamente, está no âmbito das políticas. Assim é que os Comitês de Bacias
Hidrográficas (CBH) são reconhecidos como Parlamentos da Água. Não havendo compreensão da
importância da gestão democrática e participativa das bacias hidrográficas e seus recursos
hídricos, os processos serão conduzidos pelas relações de forças nos ambientes referidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E ALGUMAS PROPOSTAS DE AÇÃO
O modelo de gestão de recursos hídricos e das bacias hidrográficas, no Brasil, não está se
configurando conforme os fundamentos, princípios e objetivos da legislação brasileira. Torna-se
necessário que sejam adotados critérios acadêmicos, técnicos com o devido engajamento para
reconhecer e proporcionar:
1) É indispensável uma revisão nos modelos de delimitação de Bacias Hidrográficas, que, em
verdade, não correspondem às panaceias que foram oferecidas, como salvadoras das
relações do planejamento com os recursos hídricos. Os exemplos das corporações
referidas neste texto, abordando os casos de impactos negativos em Barcarena, na
Amazônia e no Rio Doce demonstram que a delimitação das bacias hidrográficas não
pode se limitar à visão biofísica dos recursos hídricos.
2) Nos casos em que prevaleça a compreensão da democracia participativa, inerente à
legislação brasileira, deve haver esforços para se promover a compatibilização e
articulação de políticas públicas e instâncias decisórias, visando a redução dos impactos e
conflitos na ocupação e no uso do espaço territorial e seus rebatimentos nos recursos
hídricos. Para isso, os Comitês de Bacias Hidrográficas serão referências na governança
territorial.
3) Nas bacias hidrográficas onde não prevaleçam os princípios e objetivos expostos na
legislação brasileira deve haver denúncias, inclusive judiciais, voltadas para o esforço de
modificação dessas realidades. O movimento social precisa ser apoiado nas suas lutas
legítimas pela atenção de suas demandas.
4) É indispensável que os setores sociais envolvidos no SINGREH analisem as participações,
vejam com segurança quais são os organismos e representações que estão de fato
comprometidos com os princípios e objetivos expressos na legislação. É compreensível
que o Sistema é composto por representantes que tenham interesses específicos, isso é
legítimo, dentro dos limites da boa ética. Há limites éticos para concessões.
5) Há necessidade de estimular e agir para que ocorram a articulação e integração nas
diversas escalas municipais, intermunicipais, regional, estadual promovendo a articulação
do ordenamento territorial compatível com as Políticas Nacionais de Recursos Hídricos
(PNRH).
6) É base dessa Política a valorização das populações vulneráveis em seus direitos ao uso e
ocupação dos territórios, cuidando para reduzir os impactos nos recursos hídricos. Para
reduzir as desigualdades sociais e ambientais entre partes dos territórios das bacias
hidrográficas,fazem-se necessários a identificação e o apoio financeiro e auxílio aos
territórios que se apresentam com estagnação ou que estão deprimidos.
7) Nas mais diversas bacias hidrográficas brasileiras há Polos de Desenvolvimento e
Informação (PI&D), especialmente formados por universidades, instituições de Pesquisa
que se articulam com processos produtivos e com as abordagens da infraestrutura
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8)

9)

10)

11)
12)
13)

econômica, de equipamentos e serviços sociais. Esses setores devem ser estimulados a
participar dos processos de organização nas Bacias Hidrográficas e em seus Comitês.
Há que se identificar os arranjos e as cadeias produtivas prioritárias para o
desenvolvimento sustentável, valorizando, principalmente, as potencialidades culturais e
locais. As formas de organização alternativa precisam ser conhecidas e estimuladas como
forma de reequilibrar as relações de poder entre os chamados setores produtivos nas
atividades rurais e industrias.
O mapeamento e a identificação dos estoques de terras de posse da União, Estados e
Municípios devem orientar para que sejam disponibilizadas com vistas ao
desenvolvimento sustentável e a preservação dos componentes da natureza, com
especial atenção aos recursos hídricos e biodiversidades. Não é possível manter formas
predatórias e que não consideram a dimensão ambiental nas ações de estruturação dos
territórios.
Articular os processos de fixação da população visando desconcentrar as áreas urbanas já
em fase de esgotamentos. Com isso apoiar o fortalecimento dos pequenos núcleos
urbanos, com o estímulo ao apoio rural.
Estimular e apoiar a criação de Unidades de Conservação públicas e privadas.
Articular todas essas ações com o Planejamento e a Gestão das Bacias Hidrográficas.
Promover a gestão participativa, envolvendo o setor público, os setores produtivos e a
sociedade civil, de maneira a garantir a descentralização administrativa e o controle
social.
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RESUMO
A área do Vale do Jordão é considerada uma das mais importantes fontes de recursos hídricos da
Cisjordânia (Palestina). Ela contém água superficial da bacia do rio Jordão e água subterrânea
originária da secção oriental do aquífero da montanha. A quantidade de recursos varia de um
lugar para outro, de uma estação para outra ao longo do ano, e de ano para ano. As fontes de
água são afetados por fatores de localização, topografia, geologia e clima.
Em 1967, Israel ocupou a Cisjordânia e Gaza. Na sequência de ocupação, Israel estabeleceu o
controlo sobre os recursos hídricos no território ocupado da Palestina e todas as fontes de água
palestinianas foram declaradas Património do Estado Israelita. Em 1995, a Cisjordânia foi dividida
em três jurisdições distintas ou áreas (áreas A, B e C). A área C (62% do território da Cisjordânia)
foi colocada sob total controlo israelita. Quaisquer recursos hídricos e infraestrutura ligada à água
na Área C requerem uma 'autorização' da Administração Civil das Forças de Defesa Israelitas.
Como o vale do Jordão está localizado na margem ocidental sob ocupação de Israel, também isso
significa que os recursos hídricos na região estão sob controlo israelita.
Neste trabalho pretende-se analisar as fontes de água no vale do Jordão, nomeadamente os
mananciais superficiais e subterrâneos, e sistematizar os problemas dos recursos hídricos na área
de estudo. O principal objetivo é entender melhor o efeito da ocupação israelita na gestão dos
recursos hídricos e as políticas de ocupação israelitas para controlar os recursos hídricos, e
realizar um estudo comparativo da quantidade de consumo de água entre os colonos israelitas e
os palestinianos residentes no vale do Jordão.
Palavras-chave: Vale do Jordão, Palestina, Cisjordânia, Recursos hídricos, água subterrânea
ABSTRACT
The Jordan region area is considered to be one of the most important regions in the West Bank in
terms of water resources availability. It contains surface and groundwater: surface water comes
from the eastern slopes of the West Bank and the western slopes of the east bank to flow in the
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Jordan River. The amounts of these resources varies from one place to another, from one season
to another during the year, and from year to year. Water sources are affected by factors of
location, topography, geology and climate.
In 1967, Israel occupied the West bank and Gaza Strip. Following occupation, Israel took
controlled over water resources in the occupied Palestinian lands, and all Palestinian water
sources were declared Israeli State Property. In 1995 and according to OSLO Interim agreement
between the Palestinian Liberation Organization (PLO) and Israel, the West Bank was divided into
three geopolitical areas, (Areas A, B and C). Area C, which represents 62% of the West Bank area,
was placed under complete Israeli control. So, Palestinians can't use any resources in area C
including water resources without getting permission from Israeli Authorities, and in most cases
they do not give permission.
This paper aims to analyze water resources in the Jordan valley, and to better understand the
effect of Israeli occupation policy on these resources.
Keywords: Jordan Valley, Palestine, West bank, Water resources, ground water

1. INTRODUCTION
In the Middle East, where the arid and the semi-arid climate dominates, water constituted the
basis for the growth and development of communities during the past ages. Following the
collapse of the Ottoman Empire in 1918 and its withdrawal from the region of the Middle East,
the start of the conflict began among the victorious and mandating countries, i.e. France and
Britain. In addition, the Zionist movement practiced pressure on Britain and France to change the
northeastern boundaries of Palestine, in 1923, to control Hula and Tiberias lakes waters (Al-Assaf,
2005).
In this respect, the Israeli occupation controls 1,300 million cubic meters of the Arab waters, in
addition to 230 million cubic meters of the Jordan River, El-Ouja wadi, approximately 200 million
cubic meters of the underground water in the Gaza Strip, and from the upper Jordan River 660
million cubic meters, which Israel stores in the Tiberias Lake every year. Furthermore, Israel
controls the water sources in the Syrian Golan Heights in order to keep control of the headwaters
of the Jordan River, the Yarmouk River, and the source of the Banias Tributary, which feeds the
Jordan River with water. In addition, Israel has demanding to have a share of the Nile waters
(Hmeadan et al., 2006).
In order to continue the Israeli control of the Arab waters, Israel is always attempting to connect
between security claims and water arrangements. For this purpose, connection is made between
reaching peace and ending the state of war with Arabs on the one hand, and acknowledgement of
their water projects on the other. This can be seen in what Dan Salazwski, the water
representative in Israel in 1992, said “If any Arab wants peace, he shall not argue for water” (Bird
Vis, 1993).
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1. WATER SOURCES IN THE JORDAN VALLEY
The water sources in the Jordan Valley consist of two main sources: the surface water such as
valleys and rivers; and the groundwater (springs and wells). These sources are formed by rain on
the mountain slopes in Palestine and Jordan, since rain is the main feeder of these two sources. It
should be noted that both the surface and groundwater in the Jordan Valley vary according to
their source. Sources of the Jordan River are not only in Palestine and Jordan, but also in Lebanon
and Syria.

2.1. Groundwater

Groundwater is the main source of water in the region of the Jordan Valley, which is feeded from
water flowing across mountain slopes overlooking the Jordan Valley. The modern sediments
water reservoir and Eocene water reservoir are considered the most important renewable
groundwater reservoirs in the Jordan Valley. The amount of groundwater in the two reservoirs
depends on the amount of annual rainfall on the surrounding heights, which extend from the
heights of Nablus in the north to Hebron heights in the south. These two reservoirs are fed
directly by runoff to the valleys; in addition to the groundwater from mountainous areas
(Palestinian Water Authority, 2014).
2.1.1. The Eastern Aquifer
Eastern basin is considered one of the most important groundwater basins, which extends along
eastern half of the West Bank (Figure 1). The area of the basin is about 2900 km². The topography
of the basin is divided into three main sections, which are: mountainous highlands, eastern slopes,
Jordan Valley and the Dead Sea. Palestinians exploit 40% of its water, while the Israelis exploit
60% of its water since 1967, although this basin is lied completely within the borders of the
occupied West Bank (Palestinian Water Authority, 2011).
This basin consists of several ground reservoirs back to the Pleistocene epoch, Eocene and
Alcinomenaan.
The area covered by this basin is characterized by high decrease of elevation: elevation ranges
from 900 meters above sea level in the highlands, to 396 m below sea level in the Jordan Valley
area. Most of the eastern basin is located within the areas characterized by low rainfall, in
general, while the western part of it is located within areas with heavy rains (highlands of the
West Bank) which is the source of groundwater recharge in the basin. The general recharge
average is estimated between 125-197 Million of cubic meters (Mm³) per year. The rock strata
which compose this basin tilts generally eastward, which determines the flow of groundwater in
this direction (Palestinian Water Authority and Palestinian National Authority, 2012).
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Figure 1 - Groundwater Basins in the west bank

2.1.2. Wells
The estimated number of macro-Palestinian Wells in the Jordan Valley is about 209 wells. But only
89 wells are used by Palestinians (Figure2), and this is due to:
1. Old wells: excavated in the early fifties.
2. Shallower depths: wells depths are less than 200 meters.
3. Low water levels: high percentage of salt in the wells, as a result of drought and the
operational equipment has become ancient.
4. Israeli occupation controls the region, leading to deprive the Palestinians of the
rehabilitation of these wells.
5. Israel drilled several deep wells (of which 27 wells with high production capacity in the
areas of the Jordan Valley), which prevent the feeding of the Palestinian wells
(Palestinian Water Authority, 2014).
Israel produces about 32 Mm³ from these wells annually, most of which are given to the colonial
settlements and a small portion of which is given to the Palestinian villages (B'Tselem, 2011).
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Figure 2 - Wells in the Jordan Valley

Figure 3 - Springs, valleys and Jordan River

2.1.3. Springs
Springs are the second largest water source in the Jordan Valley, and are mainly used for
agricultural purposes.
Springs flow in many areas of the Jordan Valley, and the number of major springs is 22. Their
water comes from the mountain aquifers (Figure 3), and the estimated discharge of these springs
is about 44 Mm³ / year. Water from these springs is used for agriculture and also for drinking
purposes.
There is a group of springs known as "springs Alvchkh" which has a discharge rate of between 80100 Mm³ / year.
The amounts of spring’s water vary from one season to another, depending on the amount of
rainfall on the upper mountains.
Springs have had a particular importance in the Jordan Valley. Due to the agricultural based
economy of many Jordan Valley communities, 87 % of the total amount of spring water was
consumed by agriculture, and only 13 % was used for domestic consumption (Palestinian Water
Authority and Palestinian National Authority, 2012).
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Springs in the Jordan Valley have both decreased in discharge and quality. Along with old spring
canals, the flow is expected to drop further 25 -30 % (Isaac et al., 2009).
Recent findings of the Palestinian Water Authority in the Water Supply report (2010) alerts of high
levels of chloride concentration (from 25 to 1,000 mg/l) and high levels of salinity in springs. Most
of the affected springs are located in Jericho District. Due to the excessive extraction from the
Mountain aquifer, the water table has declined and risks further intrusion of salt water
(Palestinian Water Authority and Palestinian National Authority, 2012).
Agricultural wells are an important irrigation source today in the Jordan Valley and represent 39 %
of the total local resources. However, their number has decreased from 774 in 1967 to 328 in
2005, where only 250 are operational. The springs are decentralized and individually owned (Ibid).

2.2. Surface water
The surface water in Jordan valley region is represented by the water running in the valleys during
winter. The total sum of the flowing water from the floods through the valleys in West Bank is
estimated around 110 million cubic meters/year, where this water forms an important source, if
it's used in a right and appropriate manner. Nevertheless, for its storage, is fundamental the
construction of dams or the establishment of containers for collecting this water.
2.2.1. Jordan River
The headwaters of the Jordan River, at an altitude of 2200 m above sea level (Hasbani, Dan and
Banias Rivers), lie in Lebanon, Palestinian land occupied by Israel and Syria. These join to form the
Upper Jordan River, which flows into Lake Tiberias. After leaving Lake Tiberias, the lower Jordan
River forms the boundary between Palestinian territory which was occupied by Israel in 1948 and
Jordan, and then between West Bank and Jordan (Jordan Valley) before flowing into the Dead
Sea, at an altitude about 350 meter below sea level (Figure 3). The total natural flow of the Jordan
River varies between 1,287 million cubic meters/year and 1,671 million cubic meters/year
(Shaddad, 2004).
2.2.2. Valleys
The most important valleys in the Jordan Valley region are: al fara´a, al Qalt, Nu´ayma, Ouja, Al
ahmar and Al maleh. The annual flow rate of the valleys in Jordan valley region vary from a valley
to another. Al-Fara'a and Al-Qalt valleys contribute with the highest flow rate of water, estimated
in 3-11 million cubic meter/year, where Al-maleh valley has the lowest flow rate of water 1 Mm³
/year. The water of these valleys is often drawn from the springs that have different discharge
values from a season to another and from a year to another, according to the amount of rainfall
(Palestinian Water Authority, 2011).
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3. OSLO ACCORD
Since the Israeli occupation of the West Bank in 1967, Israel has been controlling the water
sources in the region. It has been organized by military orders that prevent the Palestinians from
using water for drinking or agriculture, except in the narrowest limits. In the meantime, Israel
overexploits the water sources for its benefits (Salama, 2001).
Israel’s objective of overwhelming control of the water sources in Palestine is to guarantee the
success and sustainability of the Zionist expansion project (Smith, 2011). The water conflict
between the Palestinians and the Israelis is one of the unique cases in the whole world, because is
neither a dispute over water basins or joint water barriers, but rather an obvious and explicit
extortion of the Palestinian rights by Israel.
In the Oslo Agreement, Israel was keen on keeping its control on the water sources. The Oslo
Agreement did not grant the Palestinians any control on their water sources. However, the
Palestinian Authority obtained only the responsibility for managing insufficient amounts of water
sources that are assigned for the use of the Palestinians. In addition, the Palestinians are
responsible for the maintenance and repair of the water infrastructures. Furthermore, Israel has
always been attempting to extract water from the reservoirs of groundwater in the occupied
Palestinian Territories and then sell it to the Palestinians (Amnesty International, 2009), and so
the Palestinians get less water but pay much higher prices than the Israelis (B'Tselem, 2011).
In addition, the Oslo Agreement did not grant the Palestinian Authority the right to dig new wells,
nor rehabilitation of the existing wells, nor the implementation of any water projects. Israel also
controls the decision-making that are related to the amounts of water taken from the wells and
springs that are located in the occupied Palestinian Territories, even after the signing of the Oslo
Accords (Amnesty, 2009).
It should be noted that the Oslo Agreement did not increase the water sources that are available
for the Palestinians. On the contrary, it enhanced the Israeli occupation control on both the water
sources and the water reservoir in the West Bank. Through an array of policies and practices,
Israel violates all the objective aspects of the right in water as recognized by the international law,
especially accessibility, availability, and quality of water that are considered as a right of the
Palestinians.

4. WATER CONSUMPTION REALITY
According to a study entitled “Background on the Jordan Valley”, which was published by
B'Tselem in 2011, 44.8 million cubic meters of water are assigned annually for the 10.000 settlers
who live in the Jordan Valley. Approximately 97.5% of this quantity is used in agriculture. This
quantity is approximately a third of the whole water quantity that is available for the 2.6 million
Palestinians who live in the West Bank.
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In 2011, the average home consumption of the Israeli settler equaled 450 liters a day, which
equaled about six times the average quantity of water for the Palestinian individual, which does
not exceed about 60 liters a day in 2009. In addition, some concentrations in the Jordan Valley,
such as Al-Nweme, located to the east of Jericho, consumes much less, to approximately 10 – 20
liters a day per individual. Obviously, the situation is far worse for some Beduin concentrations in
the Jordan Valley, such as Al-Hadeedya, Al-Farsia, and Al-Ras Al-Ahmar, which do not even have a
water network; therefore, they have to buy bottled water or water tanks for extremely high
prices. The average water quantity per individual is less than 20 liters, which is much less than the
average water quantity that is recommended by the World Health Organization for the daily
consumption of water, which is 100 liters per individual.

5. THE ISRAELI POLICIES TO TAKE OVER WATER SOURCES
Since 1967, the Israeli occupation authorities have made military orders to control the Palestinian
water sources. A military order was issued to prevent and hinder Palestinians who wish to dig
water wells. The process of digging a well has to pass through 18 stages before obtaining the
approval of the Israeli occupation authorities. Furthermore, Israeli occupation authorities limit the
water quantities that may be pumped from such wells by placing a meter on each well. If a
Palestinian exceeds the limited quantity, he is forced to pay a high financial fine to the Israeli
occupation authorities.
In 1982, the Israeli defense minister, Ariel Sharon, handed over the water administration in the
Palestinian territories occupied in 1967 to the Israeli water company, Mikorot, which started to
construct a wide water network to supply the Israeli army and colonial settlements. Following
this, and in the mid-1970s, the Israeli company expanded its operations to connect the Palestinian
towns and villages, which do not have a public water network. However, it did not attempt to
improve the Palestinian existing water networks.
Moreover, the Israeli occupation authorities systematically destroyed the Palestinian wells. The
Israeli water company, Mikorot, dag wells at much deeper levels than the Palestinian wells in the
Palestinian territories that resulted in drying up the old Palestinian wells because water moved to
deeper wells. The new wells, which have been dug by the Israeli water company, are to supply
water to the Israelis and settlers rather than the Palestinians, who suffer from severe shortage of
water in the Palestinian towns and villages, especially in summer. Consequently, they have to buy
water for extremely high prices from the Israeli water company, on the contrary to the Israelis
who are supplied with huge amounts of water, not only at all times, but also for very low prices.
In 2002, the Israeli occupation authorities prevented the Palestinians from excavating or digging
new wells in their lands.
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ABSTRACT
Rural villages in developing countries had in one way or another experience water problem. The
Pacific Island nations especially Fiji is no exception to this. The many rivers and natural water
source present in does not guarantee that all household and communities get access to clean and
safe drinking water. Resource owners, tenants and people on the land become victims to
freshwater accessibility problem that can become a vicious cycle if attention is not given to it.
Issues associated with political, demographic, cultural, economic and environmental factors
determine accessibility to freshwater resources.
The supply sided solution alone is not enough to unravel water woes of the country rural
communities especially with the limited capital resources. Success stories from other countries
needs to be considered and modern ideas must consider the cultural and traditional lifestyle of
the people in order to bring clean and safe drinking water to household and communities.
The objective of this paper is to present the nature and characteristics of freshwater accessibility
among the rural village population in Fiji with Korovisilou Village as a case study area. The results
were obtained through a questionnaire based survey to try and obtain the aforementioned
objectives and also to explore the strength and weakness of freshwater accessibility for the study
area. These results could then shed more light on the issue of freshwater accessibility in rural
areas, and in potential mitigation approaches that relevant governmental and non-governmental
organisations could use to solve freshwater accessibility barriers.
Keywords: Freshwater accessibility, Rural Areas, Fiji Islands, Korovisilou Village

RESUMO
Muitas comunidades rurais nas Ilhas Fiji têm dificuldade no acesso a água doce. Os desafios da
acessibilidade a água doce não só estão presentes nas pequenas ilhas remotas da República das
Ilhas Fiji, como também estão na principal ilha - Viti Levu, onde se localiza a aldeia de Korovisilou.
O objetivo principal deste trabalho é estudar a natureza e as características da acessibilidade a
água doce entre a população rural tendo como caso de estudo a aldeia de Korovisilou. Os
resultados foram obtidos através de um inquérito por questionário e permitem-nos não só

394

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

compreender os problemas encontrados, como também propor medidas de mitigação para
ultrapassar tais problemas.
Palavras-chave: Acessibilidade, Água doce, Áreas rurais, Ilhas Fiji, Korovisilou

1. INTRODUCTION
In the modernist era, water is discussed as a single substance which has multiple uses (Ward,
2013). The three major factors causing increasing water demand over the past century are
population growth, industrial development and the expansion of irrigated agriculture (WCD,
2000). The Pacific region is characterised by widely scattered countries composed of numerous
islands that varies considerably in their size, physical and hydrologic characteristics (Carpenter
and Jones, 2004). Fiji has a large water resource, in fact these water resources are not evenly
distributed. It is not equally plentiful in all places, nor is water equally available at all times. Fiji has
34,690 m3 per capita of fresh water resources, which is one of highest in East Asia and the Pacific
(WBED, 2004). A comprehensive study by Bronders and Lewis (1994), whereby they collected data
during three years of fieldwork on small islands in Fiji, indicated that water resource problems,
apart from climatological and geological constraints, are mainly due to water-use practices.
Hence, the aim of this research is to study the nature and characteristics of freshwater
accessibility among the rural population and isolated areas in Fiji by having Korovisilou village as
the study area.

2. STUDY AREA AND METHODOLOGY
The research was based on studies undertaken in one of the rural village of Viti Levu (Fijis main
Island), Korovisilou Village (Figure 1). Being a rural Fijian village located on the outskirt of Navua
Town the nearest urban centre and along one of Fijis major highway, Korovisilou shares the same
characteristic with other rural villages in Fiji.
The questionnaires designed for the responders in Korovisilou village are being divided into
twenty one (21) sets of questions and is later broken down into forty one (41) sets of questions
when analysed in the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The village is made up of 88
household with approximately 400 inhabitants. To collect data, 51 questionnaires were
distributed based on random sampling of the years a household was started and its location.
Interview was also conducted and government representatives such as health workers in the
village health centre and teachers residing in the village school were approached.
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Figure 1 - Geographical location of the Study Area in relation to the Fiji Island

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Accessibility and Water Supply
It was quite interesting to see the response of people when it comes to changes and development
that are taking place around the water sector (Table 1) especially when it is a basic need that
affects all areas of lives.
This data reveal that 66.7% of respondents are unaware as to who controls water supply in the
country. It is important to note that the only water source to this village is groundwater that
comes from a nearby aquifer and is not treated with any chemical at all. There are different
reasons why there is a large portion of people in this village had little knowledge on water issues
in the country and some of the common ones are:
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-

-

Less awareness and outreach made by Water Authority of Fiji (main governing body of
water supply) and even the government to let the citizens know who controls the supply
of water and its associated issues
Changing of the management of water (it takes time for people to realize changes
especially people living in rural areas)
People do not keep up with current affairs and recent trends of development.
To some extent, there is a mindset that when it comes to decision making and authority
over resources, people think it only has to do with those who are in control and have
power.
Table 1 - Peoples Knowledge on Supply of Water in the Country
Do you know who controls the supply of water in Fiji?

Valid

Yes
No
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

17
34
51

33.3
66.7
100.0

33.3
66.7
100.0

Cumulative
Percent
33.3
100.0

It was quite impressive to see that for a village like Korovisilou that does not get any access at all
to tap water and only one main river nearby, it actually has an abundance of freshwater. From
experience, the people of Korovisilou believe that water can be provided to all household in Fiji
irrespective of its location. However, the issue remains that if water is untreated, will it be safe to
drink. In Table 2, the respondents were asked if there is uneven distribution of water in the village
and the response (more than 90%) was in favor of water being equally distributed.
Table 2 - Distribution of Freshwater in Korovisilou Village
Is water distribution uneven in the village?

Valid
Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

29
1
30

96.7
3.3
100.0

100.0

No
System

Cumulative
Percent
100.0

3.2. Water Problem and Challenges
There were a number of problems listed and respondents were also asked to list other problem
that is causing challenges to water accessibility. The major one being pollution in Figure 2 was
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outlined as a major threat. In fact, this is due to the economic development especially industries
and agriculture that is getting close to the village every year.

Figure 2 - Challenges in gaining access to Freshwater at Korovisilou Village

Finance is not much of a challenge since the villagers do not have to pay water bill at all. However,
since each household is responsible for connecting water pipes into the village reservoir, each
household is also responsible for the maintenance and upgrading of their own water system. Fiji
has a limited number of products that is exported into the world market. One of the brands that
stood out the most is “Fiji Water”. Respondents from the study area were asked if they buy bottle
water and 62.7% reveal that they do as shown in Table 3. Bottle water is mainly purchased during
the hot season and at times when there is a tropical cyclone.
Table 3 - People in Korovisilou Village who buy bottle Water
Do you buy bottle water?

Valid

398

Yes
No
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

32
19
51

62.7
37.3
100.0

62.7
37.3
100.0

Cumulative
Percent
62.7
100.0
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It was noted that the people of Korovisilou mostly agreed that there is hardly water shortage in
their community. As most of the people mentioned, any problem that arises from the supply of
water is being rectified as soon as possible especially if it is issues associated with the village
reservoir where everyone in the village lends a hand.

4. RECOMMENDATIONS AND SOLUTIONS
Evidently, geographical location determines the type of water source that household will get
access too. With the limited resources available with Water Authority of Fiji, it would not be fair to
ignore water service to some communities simply because of its remote location. Hence, with raw
material (natural water source) readily available in most remote location the authority can include
the community themselves in mitigation discussion. One will be surprised to find out that most
villagers have untapped ideas and potential that can be used to provide clean and safe water
supply. Most people would think as to why bring tap water to this remote location when they
have rivers, streams and other natural water source, the answer is that, most of this water source
have high chances of being contaminated over time. In mitigation discussion, other parties and
institutions can be invited along to draft proposals on the issue and given the commitment placed
by the global community on clean and safe drinking water, there is high chances that irrespective
of geographical location, team work by this groups will not be in vain as clean and safe drinking
water will be provided.
Population increase is not only a challenge when it comes to freshwater accessibility but in other
areas of development as well. It is recommended that during census when population data is
gathered, Water Authority of Fiji and other authorities that look into the water sector must work
closely with the Fiji Islands Bureau of Statistics (institution responsible for census) so that
information needed from the general public related to water is all accounted for. This information
that will be used by the planning authority for projections should be made in a way that
population need for water should never exceed the amount of water available. A failure to
provide water for the population is a failure on the part of planners that can bring chaos and loss
of life.
It is vital that people are aware and have some knowledge on issues affecting water around them.
It can be noted from the results that there is a poor representation on peoples knowledge
regarding freshwater issues happening locally, nationally and globally even though majority of
them have access to various media source and communication device. Such being the case,
awareness and outreach must be undertaken by Water Authority of Fiji, the government and
other organizations for this isolated and rural areas to address the growing concern on issues
affecting water. In the education sector, there are already curriculum in place that address issues
affecting water but steps need to be taken further to ensure that students get to practice what
they learn and become agents in disseminating such information to their household and
communities.
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CONCLUSION
Irrespective of geographical location, resource available and limited options that people may face,
it is for sure that individuals will take any means available to satisfy their need for water. When it
comes to providing water, it is not the duty of the authority alone or the government; individuals,
given the available natural resources can explore means of generating clean and safe drinking
water themselves. However, this does not mean that those who are involved in decision making
regarding freshwater forgo a community simply because of its isolated and rural location. These
decision makers have to keep trying and pushing until accessibility to freshwater is achieved and
barriers eliminated for each and every communities. Supply-side solutions alone are not adequate
to address the ever increasing demands from demographic, economic and climatic pressures that
are now present in almost all communities. “Grassroot” parties such as citizens themselves have
to be consulted and included when it comes to dealing with barriers surrounding freshwater
accessibility.
Therefore, freshwater is only one of the basic needs that affect and can change the way people
live without doubt. It is of utmost important that issues associated with its accessibility must not
be considered in isolation. Every individual irrespective of gender, race or religion has a right to
freshwater accessibility without any form of discrimination since “water is life”.
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ABSTRACT
Water is a resource that is the key driver for any social and economic activities of all economies of
the world. In the South Pacific, on the main island of Viti Levu in the Republic of Fiji Islands, Lami
area is one such area which faces a dynamic mixture of hydrological problems caused by social
and anthropogenic choices, which are further heightened by climate change.
Consumption outweighs the natural replenishing rates which lead to scarcity, causing tensions
and disagreements on the utilization of water resources. This is further constricted by the
limitation to fresh water which is an economic, social, and human rights issue.
Results show that there are a lot of water problems present in the study area, and all are interrelated to economic, traditional, social, climatic and environmental changes. When these
problems persist conflicts take place and these clashes which take place, are centred on two types
of natural resource conflicts: intra micro-micro and micro-macro. The research carried out
showed that though conflicts were verbal in nature, this could lead to more violent clashes
brought on by the impacts of climate change in the future.
To address the current situations which are prevalent in the area, actions to be taken at a
national, municipal and community levels. These could help prepare and help organize a more
effective approach to attending to water problems faced and address current water conflicts. This
research will benefit administrators and stakeholders to develop workable strategies that uphold
all rights and responsibilities of dwellers in the study area.
Keywords: Water Conflicts, Water Management, Pacific, Fiji Islands

RESUMO
A água é um recurso natural considerado o principal motor para todas as atividades sociais e
económicas de todas as economias do mundo. No Pacífico Sul, na ilha principal de Viti Levu da
República das Ilhas Fiji, a área de Lami é uma das áreas que enfrenta problemas hídricos causadas
por fatores antrópicos e intensificados pelas alterações climáticas.
O objetivo deste trabalho é apresentar a natureza e características desses problemas relacionados
com a água entre as comunidades de Matata, Matasivaro e Quaia e a vila de Suvavou, em Lami,
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na ilha Viti Levu, e analisar e discutir se esses problemas poderão conduzir a conflitos pela água
no futuro.
Palavras-chave: Conflitos pela água, Gestão da água, Pacífico, Ilhas Fiji

1. INTRODUCTION
History, culture and religion show how important water is to different societies and the symbolic
role it plays in many parts of the world (McCool, 2009). Globally three fifths of the water flowing
in rivers is shared by two or more countries in 263 river basins, in 145 countries. (Levy & Sidel,
2014), additionally around these river basins resides two fifths of the population of the world.
Water problems and conflicts come about because individuals and groups have different values,
different interests, perspectives and aspirations for the future. Most water conflicts are nonviolent, however, they still have serious implications for societal welfare (Mitchell, 2013).
The access and utilisation of fresh water has become an economic, social, and human rights issue
(Gleick, 1996, 1998, 2000, 2003; Smith, 2003). Understanding this will help put into context why
conflicts happen and the nature in which they take place, as water is the basis of all life on the
planet. Water is rarely the single cause of conflict and hardly ever the major one but it can
exacerbate existing tensions and therefore must be considered within the larger context of
conflict and peace (Dabelko & Aaron, 2004; Kramer, Wolf, Carius, & Dabelko, 2013; Wolf, 2007)
This research was aimed at understanding the nature and characteristics of water problems
among the communities in Fiji, with particular focus on the study areas of Matata, Matasivaro,
Quaia settlements and Suvavou village in Lami, on the largest island in the Republic of Fiji, the site
of the nation’s capital city and see how if these water problems would lead into water conflicts in
the future. To be able to achieve the aim of this research, the following objectives were used; 1)
Examining the types of fresh water conflicts in prevalent in the study area of Lami; 2) Examining
the reasons behind why disparities occured in the area and see if there were links to Economic,
Traditional, Social or Environmental changes within the case study area and finally 3) Produce
recommendations for policy-makers to prevent water conflicts were carried out. The process of
these is outlined in Conceptual framework shown in Figure 1.

2. METHODOLOGY
In conducting this research several methods were employed in gathering the data.1) A literature
review was conducted on both scientific and non-scientific fields streamlined from case studies on
water conflicts, conflict theories and negotiations along with resource management both social
sciences and natural sciences. In finding solutions and be able to tackle problems, one must find
the cause, test, explain and apply. Research assists us to understand nature and natural
phenomena that is to be analysed (Kumar & Phrommathed, 2005). Many examples were drawn
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from comprehensive studies done by Glieck and Wolf on water conflicts within the international
arena; however a limiting factor identified was the limited literature on water conflicts within the
Pacific and in Fiji Islands centralising on small scale water conflicts. 2) The use of a case study area
via means of investigation was also part of the methodology. The selection of the case study area,
Lami, Quaia, Matata, Matasivaro and Suvavou was used as a means for investigation into a
specific instance or phenomenon in its real-life context (Berg, Lune, & Lune, 2004).

Figure 1 - Conceptual framework of research

Using this approach as opposed to others is that in case study approaches it provides a more
reasonable method in cases where research is done on a small scale that is why this technique
was incorporated as means of piloting a study. 3) Surveys and questionnaires were used in being
able to reach the target audience. The questionnaires were designed to be open ended and
closed questions, along with ranking tables for the interviewees to tick and rank their perceptions
on their priorities and approximately simple, quick and easy. Though the ability to reach all the
respondents and to cover everyone in the study area was challenging and taking into
consideration the different working dynamics in the communities, random selection process was
conducted within the case area of study. 3) Population targeting and sampling size was used in
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reference to the target audience within the study area, therefore perimeters were developed to
select the households for questionnaires’, for this stage, incorporation of Purposive sampling
technique was done i.e.; Purposive sampling is used in order to access ‘knowledgeable people’, i.e.
those who have in-depth knowledge about particular issues, maybe by virtue of their professional
role, power, access to networks, expertise or experience – i.e. those people within the community
who faced water problems and utilized the Lami river, (Ball, 1998; Cohen, Manion, & Morrison,
2007). 4) The utilisation of Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program was utilised
to help sort out data and analyse responses from the questionnaires accordingly to its
frequencies, percentages enabling it to be converted into graphs or table form to help put
qualitative data into quantitative. This software is used by many researchers in the field of Social
Sciences. The geographic information system (GIS) was utilised for the visualisation of the case
study area interpret and understand the relationships, patterns and dynamics of the area. In
terms of looking at the boundary and limits would give the reader a bird’s eye view of the study
area.

3. RESULTS AND DISCUSSION
The key findings derived from this research revealed insights of how, social, economic, traditional
and environmental utilization played a role in the way water problems could manifest into water
conflicts later on in the future.
Water problems in all four communities can be grouped into two major categories which
were a) There is inefficient water supply to households. b) The issue of improper waste
disposal for solid and liquid wastes leading to the pollution of the river was major challenge.
Due to the rapid influx of people coming to settle in the area in informal settlements, the
Lami municipality faces the challenge of providing the necessary amenities and services to
meet the people’s needs.
The insufficient amenities and services, within the area led to the river being used as an
alternative way to dispose of solid and liquid wastes, this is not only by households, but also
industries, factories and other commercial activities in the area. This in turn contributed to
water conflicts.
Land ownership and tenure plays a major role in the way people utilise their environments
around them. The status of being permanent and temporary settlers shapes peoples
perspectives on what can be done, to what must be done.
The irregular supply of water to communities from taps, affects every household, in turn led
people to source water from alternative places. In doing so, not many households saw the
importance of treatment of the water or boiling their drinking water. This had an effect on
their health as well and causes disputes amongst people on the utilisation of water.
Practises of Water Sanitation and Hygiene (WASH) were not undertaken and major reasons
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for this were due to poor dissemination of information from the respective ministries,
negligence and the lack of self-motivation and empowerment. The practise of boiling water
is the most common simple and cost effective procedure anyone could do to disinfect
water, Gadgil, (1998); Schoenen, (2002); Clasen et.,al (2008).
Verbal conflicts were the most common type of conflicts which are present. They were
mostly intra micro-micro and inter macro – micro.
All the communities have a passive approach to water problems, and there weren’t any
reported cases or physical clashes recorded in the study area.
The lack of people empowerment and motivation to report on anyone polluting the river is
weak. Through the EMA act, people have the power to report, but there is no active
participation in this seen.
Information dissemination was weak in regards to people understanding the laws and
policies in place on pollution of the rivers. They have the power to take action and report on
individuals or groups of people which they have witnessed polluting the river but they chose
not to do so.
There was a lack of monitoring by the relevant authorities as highlighted by households on
activities which were responsible for polluting the quality of water of the Lami river.
Climate change and climate variations (dry and wet season) had a strong influence on the
environment and people staying in the area. This coupled with future predictions by CISCO
(2011), showed that climatic variances would only worsen in time for Fiji.
Given the findings from the study area, the water problems will lead to water conflicts in the
study area. Though they may be verbal at the current stage, these situations from responses of
communities can worsen, and spill out into more aggressive approaches. In Figure2, we see a
scale of water conflict and plausible approaches particular to the study area. From 1 to 7 show a
passive approach and ultimately collaboration as the problems are rectified. However, from -1 to 5 is the aggressive approach, which shows plausible actions that could take place, if situations
worsen.
Zeitoun and Warner came up with an outline for water conflicts which was based on international
transboundary water conflicts, their scale was adapted to formulate something best suited for
local level. The four communities fall in the rank in the lower parts of the Passive approach
towards water conflicts, 1 and 2. The key would be to get from where they are to move upwards
towards 7 and not lower into the negative range as this would be detrimental for both the
environment and people.

4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
To address the current situations which are prevalent in the area, are some proposed actions to
be taken at a national, municipal and community levels. These could help prepare and help
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organise a more effective approach to attending to water problems faced and prevent water
conflicts.
Approaches

Scale
7

PASSIVE

6
5
4
3
2
1

NEUTRAL

0

Neutral or non-significant acts of conflicts.

-1

Strong micro-micro verbal expressions displaying discord with action
(protests and lobbying).
Strong micro – macro verbal expressions displaying discord with
action (protests and lobbying).
Law suits and protesting in streets (mild).
Use of media for strong protesting and lobbying (mild physical clashes
with authorities).
Rioting and Hostility towards governmental ministries and
municipalities (strong physical clashes with authorities).
Fighting, dislocation or high strategic costs
Fighting leading to deaths and major damages to properties,
infrastructure.

-2
AGGRESSIVE

Event description
Military, economic or strategic support in monitoring and
maintenance.
Non-military economic, technological or industrial agreement.
Cultural/Scientific support (non-strategic) – community involvement
and engagement.
Official verbal support of goals, values, or plans put forward.
Minor official exchanges, talks or policy expressions – mild verbal
support.
Mild micro – macro verbal expressions displaying discord (no action
taken).
Mild intra micro – micro verbal expressions displaying discord (no
action taken).

-3
-4
-5
-6
-7

Figure 2 - Aggressive and Passive approaches to water conflicts in the study area
Source: Adapted from Zeitoun and Walter (2006)

4.1. At the national level key factors which need to be addressed
The need for a coordinating body to overlook water stressed areas that could lead into water
conflict areas. Currently a national water council is in place, but being clear on roles and
responsibilities is needed.
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The need for a national water database which looks into surface water, groundwater and
water quality monitoring. Currently data is kept and shared by various institutions, which
have different interests and responsibilities. It would be beneficial to have a separate
branch, or institution solely focussed and dedicated on understanding water conflicts and
hotspot areas in the country. It would help in a more coordinated approach to solving
water problems.
The need for active water resource management responsibility is needed in the
government as IWRM is not assigned to a minister.
Targeting school curriculums to see the importance of water pollution and conservation is
needed. Fiji´s school curriculum does cover this subject but not in-depth within health
science curriculum for primary schools and in science for high school.
Active awareness and outreach programs for communities and schools on water conflicts.

4.2. At the municipality level key factors which needed strengthening
The municipality which looks after the Lami area is indeed doing the best work they can and has
made many restructures to attend to the needs of those residing within, however identified areas
which many needed strengthening include;
The need for proper waste disposal facilities and services to cater for informal
settlements.
The need for a monitoring group to help in seeing that the Lami river is looked after. A
river watch group is a suggested good starting point. At the moment, there are policies in
place of both environment and health, however, focus on water conflicts or hotspot areas
is not present in their municipality structure.
The importance of buffer zones and key sources of pollution needs to be addressed and
identified especially for households nearer to the rivers. If resources and allocation of
funds is a problem, delegation of work to communities and informal sectors to help
monitor the river would beneficial.
Commercial and industrial processing and efficiency of water use is needed. Not only are
residential areas responsible for the pollution but there is a need to look into the
industrial areas which are also present in the area.
Integrated approach involving communities on and awareness workshops on the
importance of water pollution.

4.3. At the communities level key factors which needed strengthening
It is imperative to no note that within these communities are set structures or forms of social
hierarchy present. These active groups of men’s, women’s, youth, church and sports etc are key
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groups of social groups that could be mobilised and strengthened to help in awareness programs
on pollution of water and how these can lead to conflicts.
Community monitoring groups can help identify and monitor the health of river, with the
responsibility to identify and remind people if practises are good. Example proper waste
disposal practises, and appropriate fines to families or individuals who don’t adhere to
these, but if they still don’t adhere to these warnings will they should be reported to
municipality levels. Furthermore, these community groups would act as regulators to the
industries which are situated nearby and they will be able to monitor. These small groups
would be voluntary, but are good practise for the young children to have this instilled in
them at a young age.
There is a need as well for effective WASH implementation programs in the community,
as there is sourcing water from different sources. Practises such as building toilets near
the rivers are bad for the quality of water so, boiling drinking water is important.
There is a need for active participation and community awareness programs to
understand the severity of water pollution.
In tackling the issue of water conflicts is not as simple as it may be, as it is complex and
intertwined with many other factors that a social, economic, traditional and climatic. However,
the key features to understand is being able to see a situation in an area and finding plausible
ways to address water problems before they turn into aggressive conflicts.
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RESUMO
A nova cultura da água visa a conservação dos recursos naturais e o aumento do rendimento
produtivo da água nos espaços verdes públicos e privados. Estes espaços assumem uma
relevância no bem-estar e na qualidade de vida das populações urbanas. No entanto, o aumento
da área verde em climas mediterrâneos estará inevitavelmente associado ao aumento do
consumo em água. A rega surge com a finalidade de fazer face às necessidades hídricas das
plantas em função das caraterísticas climáticas da região. Esta situação é mais relevante quando a
escolha das plantas não recai sobre as autóctones e a água para a rega tem origem na rede de
distribuição de água potável. Nos últimos anos, alguns municípios em Portugal têm vindo a
implementar a instalação de dois tipos distintos de contadores de água: consumo doméstico e
rega. Assim, garante-se água para rega com tarifário de menor custo, visto não incluir tratamento
de água residual. Desde 2012, que a vila de São Brás de Alportel implementou este sistema de
rega para os jardins privados. O presente trabalho tem como objetivos o estudo da evolução dos
consumos de água na rega dos espaços verdes privados que aderiram a este sistema e a
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monitorização da rega nos espaços verdes públicos, para uma gestão sustentável da água. A
monitorização será realizada pela avaliação da qualidade dos espaços verdes através da deteção
remota, integrada com a informação dos dados climáticos e dos consumos de água.
Palavras-chave: Deteção remota, Espaços verdes, Consumos em água, Uso eficiente da água

ABSTRACT
The water culture aims to increase water efficiency and conservation of natural resources in
public and private landscape. Irrigation arises to address the plant water needs, according to the
local climatic characteristics. In Portugal, cities have been implemented separate water meters for
domestic use and irrigation. In São Brás de Alportel a dual water distribution system is
implemented. This study aims, with remote sensing technologies, characterize landscape areas
watered, and integrate this information with the climate data and the water consumption. The
analysis of this information allows to establish irrigation strategies for an efficient use of water.
Keywords: Remote sensing, Landscape, Water consumption, Efficiency of water use

1. INTRODUÇÃO
Os centros urbanos têm vindo a aumentar as áreas verdes, de modo a conservar a estrutura
ecológica urbana, a assegurar a biodiversidade e a proporcionar aos cidadãos, locais de lazer e
recreio. Estes espaços devem ser sustentáveis, resultado do equilíbrio entre as necessidades
hídricas das espécies utilizadas, o clima, o solo e a água disponível.
A manutenção destas áreas em zonas mediterrâneas, onde a precipitação é irregular ao longo ano
e com os meses secos no Verão está, inevitavelmente, associado a um consumo em água de rega.
Um uso eficiente da água requer a determinação das necessidades de rega, tomando em atenção
as espécies utilizadas, a densidade da vegetação, o microclima existente e a qualidade visual do
espaço (Allen et al., 2007). A otimização dos recursos (hídricos e económicos) e a redução dos
impactes ambientais negativos contribuem para a sustentabilidade dos jardins urbanos em zonas
mediterrâneas. Trabalhos desenvolvidos por Araújo-Alves et al., (2000) mostram que a utilização
de plantas autóctones em espaços verdes diminui as necessidades de rega sem diminuir a
qualidade visual do espaço. Tem havido uma preocupação constante por parte da Câmara
Municipal de São Brás de Alportel (CMSBA) em otimizar o consumo em água nos jardins, através
da introdução de plantas autóctones.
Para fazer face ao aumento da área verde regada por parte dos particulares, algumas câmaras
procuram definir estratégias sustentáveis de gestão da água. Hoje em dia é comum encontrar, no
mesmo proprietário, a dupla instalação de contadores de água para distintos fins: consumo
doméstico e rega, como exemplo na vila de São Brás de Alportel.
O presente trabalho visa analisar a evolução dos consumos em água nas áreas verdes da vila de
São Brás de Alportel e monitorizar a rega nos espaços verdes públicos. A monitorização será

411

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
___________________________________________

realizada com base na avaliação da qualidade dos espaços verdes através de técnicas de deteção
remota, integrando a informação dos dados climáticos e dos consumos de água.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O caso de estudo situa-se na zona urbana e periurbana da vila de São Brás de Alportel, com uma
área de cerca 40 km² e um perímetro de 32 km. A Figura 1 mostra a localização geográfica dos
espaços verdes públicos e dos contadores privados na zona urbana.

Figura 1 - Localização dos espaços verdes públicos e dos contadores privados na
vila de São Brás de Alportel.

Esta região apresenta um clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos suaves e
pouco chuvosos. A temperatura média anual é de cerca 180C, atingindo os menores valores em
janeiro e os maiores em julho. A precipitação distribui-se de forma irregular ao longo do ano,
concentrando-se essencialmente nos meses de Outono e Primavera. Em termos médios, a
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precipitação varia entre 406 mm e 1277 mm/ano, sendo o valor médio de 653 mm/ano (PROT,
2004).
A estação meteorológica mais próxima do local de estudo está localizada em Alte. Na Figura 2
verifica-se que no ano de 2015, os meses mais chuvosos foram novembro (com cerca de 37% da
precipitação anual), outubro (com cerca de 19%) e janeiro (com cerca de 16%). Os meses de maio,
julho e agosto apresentam-se praticamente sem chuva. O maior registo da evapotranspiração de
referência, ETo, ocorreu no mês julho (7,7 mm/dia) e o menor em dezembro (1,6 mm/dia).

Figura 2 - Dados meteorológicos, de 2015, da estação da Direção Regional Agricultura e
Pescas do Algarve (DRAPAlgarve) localizada em Alte

Na vila de São Brás de Alportel, cerca de 88% da água consumida na rega dos espaços verdes tem
origem na barragem Beliche e Odeleite, tratada na ETA de Tavira. Os restantes 12 % tem origem
em furo artesiano. Por outro lado, esta vila tem vindo a implementar a dupla distribuição de água
aos seus utentes desde 2012. Atualmente, 85 utilizadores têm dois contadores distintos: um para
uso doméstico e outro para rega. A água para rega apresenta menor tarifário, visto não incluir
tratamento de água residual.
A partir da análise dos consumos em água dos espaços verdes públicos e privados, e da
caracterização destas áreas, através das metodologias da deteção remota, permitirá à CMSBA
estabelecer estratégias de rega para um uso mais eficiente da água.
Foram realizados voos com um VANT e um sensor da gama do visível acoplado, sobre os jardins
públicos da vila de São Brás de Alportel. O VANT sobrevoou, a 100 m de altitude e obtiveram-se
50 fotografias aéreas com uma resolução de 5 cm.
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Para avaliar a qualidade da vegetação foi calculado o índice de vegetação Visible Atmospherically
Resistant Index, VARI (Gitelson et al., 2002) com o software ArcGIS 10.2.1. Este índice utiliza os
comprimentos de onda da zona do visível (banda 1: entre 0.45 m e 0.52 m; banda 2: entre 0.52
m e 0.60 m; banda 3: entre 0.63 m e 0.69 m, correspondentes às cores azul, verde e
vermelho, respetivamente) e estima a intensidade do verde da vegetação, minimizando os efeitos
da atmosfera. O VARI é calculado pela Equação 1:
verde

VARI
verde

[1]

vermelho
vermelho

azul

Em que verde , vermelho e
azul, respetivamente.

azul ,

são os valores de refletância nas bandas do verde, vermelho e

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em 2015, a área de espaços verdes públicos regada pela CMSBA foi de 36520 m2, com um
consumo de 56699 m3/ano. A Figura 3 mostra que a rega é realizada durante todo o ano, com o
maior consumo no mês de agosto, de cerca de 12700 mm. Em novembro o consumo em água foi
menor do que em dezembro devido à pluviometria registada nesse mês, a qual permitiu fazer
face em parte, às necessidades hídricas das plantas.
A Figura 4, mostra a distribuição do consumo anual em água para os vários tipos de plantas. O
maior consumo regista-se nos setores que contêm flores e plantas aromáticas, com cerca 14973
mm, seguido dos setores com relvados, com cerca de 12954 mm. O menor consumo anual ocorre
associado aos arbustos e arvoredo nos meses de verão. Esta figura mostra ainda os sistemas de
rega utilizados nos vários setores/tipos de cultura. A relva é regada principalmente por aspersão.
As flores, plantas aromáticas e arvoredo são regadas maioritariamente por sistemas de rega gota
a gota. A rega manual verifica-se ainda em certas zonas dos espaços verdes públicos,
nomeadamente no arvoredo. O grupo “arvoredo e relva” apresenta a maior área de espaço verde
com cerca de 14600 m2 de ocupação, seguido do grupo “arvoredo, arbustos, flores, plantas
aromáticas e relva” com cerca de 12745 m2.
A Figura 5 mostra as imagens do índice VARI para os setores mais representativos no que se
refere à cobertura do solo e à dimensão. A Figura 6 relaciona os valores de VARI e os consumos
em água para o mês janeiro de 2016. A média dos valores VARI para a relva é cerca de 0,13, o que
está em conformidade com estudos anteriores (Pedras et al., 2014). No entanto, estas áreas
apresentam consumos em água bastante heterogéneos. Os setores D e E, regados por aspersão,
têm valores de VARI semelhantes, mas consumos bastante diferentes. O setor E, que tem um
menor consumo de água do que D, apresenta um relvado com a mesma qualidade visual. O setor
B, com um menor aspeto visual que o setor E, apresenta um menor valor de VARI, mas um
consumo superior ao do E, o que demonstra que há outros fatores, que não o consumo de água

414

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

que podem influenciar o valor de VARI, como por exemplo, a fraca uniformidade de distribuição
da água de rega, a presença de doenças na cultura e a orientação da vertente do terreno. Estes
fatores terão sempre que ser supervisionados in situ pela autarquia.

Figura 3 - Consumos mensais dos espaços verdes públicos na vila de São Brás de Alportel

Figura 4 – Consumos em água e sistemas de rega nos espaços verdes públicos em 2015
na vila de São Brás de Alportel
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O baixo valor de VARI nos setores com flores deve-se à presença de outras cores para além do
verde, pelo que este indicador não é o mais adequado para a análise deste tipo de cobertura do
solo.
O arvoredo com baixos consumos em água apresenta elevados valores de VARI. No entanto, este
setor não foi comparado com as restantes coberturas de solo porque o índice não é adequado
para realizar análises entre espécies diferentes, uma vez que estas apresentam distintas
pigmentações e texturas.

Figura 5 - Imagens do índice VARI para os setores mais representativos no que se refere à cobertura do solo
e à dimensão. Setor A contém arvoredo; setor B contém arvoredo e relva; setor E contém relva; setor F
contém arvoredo, arbustos, plantas aromáticas e relva
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Figura 6 - Variação do índice de VARI e consumos em janeiro de 2016. Setor A contém arvoredo; setor B
contém arvoredo e relva; setor C contém arvoredo e relva; setor E contém relva; setor F contém arvoredo,
arbustos, plantas aromáticas e relva

Desde 2012, a CMSBA tem vindo a implementar a instalação de dois tipos distintos de contadores,
em que um deles é destinado exclusivamente para a rega (Figura 7). Em 2015, 85 utilizadores
privados optaram por este sistema, mas apenas 77 registam valores de consumo, com um total de
317880 m3.

Figura 7 - Consumos dos contadores particulares para rega e o número total de utilizadores por ano
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CONCLUSÃO
Este estudo permitiu avaliar a rega e os espaços verdes públicos urbanos numa zona
mediterrânea, a vila de São Brás de Alportel, tendo por base a utilização de técnicas deteção
remota, os consumos em água e os dados climáticos. Os jardins com relva e flores são os que
apresentam maior área, mas também registam os maiores consumos unitários em água. Os
setores com relva apresentam semelhantes valores de VARI, no entanto, os consumos em água
são bastantes distintos. O setor D apresenta valores de consumo três vezes superiores aos
restantes, o que não é refletido na qualidade visual do relvado. Posto isto, surge a necessidade de
analisar com maior rigor o controlo do consumo em água naquele setor, a fim de melhorar a
eficiência no uso da água. A escolha da autarquia para novos espaços verdes tem recaído na
instalação de arvoredo dado que este apresenta menores consumos em água e assume uma
maior relevância no bem-estar e na qualidade de vida na urbe.
Em 2012, a CMSBA iniciou a dupla instalação de contadores de água, a particulares, para rega. O
número de utilizadores e o consumo em água tem vindo aumentar, quer para produzir produtos
agrícolas quer para jardins, contabilizando atualmente 85 contadores. Pretende-se dar
continuidade a este estudo com a aplicação de outros índices de vegetação afim de otimizar o uso
da água nos espaços verdes urbanos.
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RESUMO
Os factores sócio-económicos e demográficos como a expansão urbano-turística que se verifica
na zona litoral influenciam a sua matriz (padrão) de desenvolvimento bem como a das - assim
classificadas: Zona de Proteção Especial (ZPE) e Sítio “Ria de Aveiro”. Daqui se infere a
necessidade de recorrer à cartografia de vulnerabilidade como instrumento de gestão e
administração territorial. Através da modelação espacial com ferramentas de Sistemas de
Informação Geográfica (SIG), realizou-se um ensaio metodológico para a elaboração de uma carta
de vulnerabilidade para apoio à gestão ecológica da ZPE e do Sítio “Ria de Aveiro”, recorrendo a
variáveis qualitativas e quantitativas cuja ponderação foi obtida através da aplicação do método
da Análise Multicritério, nomeadamente o método Analitic Hierarchy Process (AHP) desenvolvido
por Saaty (1991). A análise e interpretação dos resultados obtidos permitiram identificar as áreas
de maior vulnerabilidade, informação fundamental para a gestão ecológica da Ria de Aveiro
enquanto área privilegiada para a biodiversidade. Os resultados foram apresentados com recurso
à utilização dos WebSIG que permitem agilizar os processos de tomada de decisão em contexto
de gestão ambiental e administração do território. Uma das particularidades deste ensaio
metodológico reside na sua concepção e arquitectura, integralmente vocacionadas para a
integração de software de código aberto, cujos principais pilares são o Mapserver e o p.mapper.
Palavras-chave: SIG, Software Livre, Vulnerabilidade, Cartografia, Ria de Aveiro
ABSTRACT
The socioeconomic and demographic factors such as urban-tourist expansion that occurs in
coastal areas influence their matrix as well as the development of classified areas as the Special
Protection Area (SPA) of "ria de Aveiro" and the Site of "Ria de Aveiro". This suggests the need for
vulnerability mapping as management and territorial management tool. Using GIS techniques and
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spatial modeling alghoritms, the present essay configures a methodological proposal for the
development of a vulnerability map to support the "Ria de Aveiro" SPA and Site management. In
terms of visualization, the results were presented using open source WebGIS services.
Keywords: SIG, Open Source Software, Vulnerability, Cartography, Ria de Aveiro
1. INTRODUÇÃO
A designada “Ria de Aveiro” é um sistema lagunar complexo, constituído por uma rede principal
de canais de maré permanentemente ligados, mesmo em condições de baixa-mar, de águas vivas
e, por uma zona terminal de espraiados, com canais estreitos e de baixas profundidades
(esteiros), que funcionam como reservatórios de água e que ficam desligados dos canais
principais durante parte do ciclo de marés.
A Laguna de Aveiro situa-se, quase na sua totalidade, no Distrito de Aveiro (Figura 1), entre os
paralelos 40º 52’ e 40º 30’ N, e abrange os concelhos ribeirinhos de Ovar, Estarreja, Murtosa,
Aveiro, Ílhavo e Vagos e, ainda, Mira, pertencendo já, este último, ao distrito de Coimbra.
Abrange, ainda, parte dos concelhos de Albergaria-a-Velha, Águeda e Oliveira do Bairro, estes não
confinando com o espaço lagunar em si. As características abióticas desta região (baixa
profundidade, elevada turbidez, natureza lodosa do seu substrato, flutuações de temperatura,
salinidade e oxigénio), associadas a uma elevada produtividade biológica, criam excelentes
condições para a sua colonização por diversas espécies com elevada importância económica
(Conde, 2007).
A elevada biodiversidade desta zona permite uma exploração dos recursos bastante
expressiva, recorrendo a uma enorme diversidade de artes e métodos de pesca, muitos dos quais
artesanais e característicos da região. As condições existentes na laguna e nas zonas limítrofes, de
transição, permitem ainda a prática de outras atividades, das quais se destacam, pelas suas
características e importância, a salicultura, a agricultura, a orizicultura e pecuária.
A necessidade de preservação dos valores naturais, assume-se, hoje, como um assunto de
elevada relevância. Pela sua importância a Ria de Aveiro foi classificada como Zona de Proteção
Especial (PTZPE004) e Sítio (PTCON0061) ao abrigo das Diretivas Aves e Habitats,
respetivamente.
Devido à sua enorme complexidade, na medida em que é um espaço sujeito a várias serventias de
interesse público, um misto de interesses privados, e onde a complexidade de legislação, devido à
existência de uma listagem bastante extensa de instituições com diferentes jurisdições na gestão
da “Ria”, torna-se necessário determinar áreas prioritárias de conservação tendo em conta as
orientações de gestão definidas para a conservação da fauna, da flora e dos habitats naturais, até
porque nem todos os espaços dentro da “Ria” são iguais ou têm o mesmo interesse para efeitos
de conservação.
Com este trabalho, pretende-se desenvolver (em ambiente SIG) uma metodologia que permita
contribuir para a definição de áreas prioritárias de conservação da Ria de Aveiro, partindo de
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critérios definidos com base na riqueza da fauna, flora e habitats, assim como nas orientações de
gestão definidas aquando da sua classificação como ZPE e Sítio, assim como de elementos
perturbadores e/ou condicionantes.

Figura 1- Localização geográfica da “Ria de Aveiro”

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A definição de áreas prioritárias com base em processos analíticos desenvolvidos em ambiente
SIG tem sido amplamente aplicada a uma variedade de situações, entre elas, a definição de áreas
ou regiões prioritárias para espécies animais ou vegetais (Valente, 2005, apud Pires et al., 2007).
De acordo com aquele autor, a norma UNE 15008 EX:2000 refere-se ao termo vulnerabilidade
enquanto contexto de potencial afetação de pessoas, bens e ambiente devido à ocorrência de um
determinado evento. Todavia, considerando os objetivos definidos para este trabalho, a
expressão vulnerabilidade ecológica deve ser entendida no sentido da exposição e de uma
potencial afetação dos valores naturais presentes na área em estudo – fauna e habitats naturais
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(elementos em risco), devidas a fatores naturais e/ou antrópicos potencialmente perigosos
(Leitão, 2012; Santos, 2013), que representam ameaças potenciais aos próprios habitats e
ecossistemas onde se enquadram.
Foram utilizadas várias cartas temáticas do Atlas do Ambiente, cartas de distribuição da fauna
(elaboração própria), cartografia de habitats naturais cedida pelo ex-Instituto de Conservação da
Natureza e da Biodiversidade (ex-ICNB), dados do estado das massas de água cedidos pela exAdministração da Região Hidrográfica do Centro (ex-ARH-C), e ainda dados sobre as estradas
disponibilizados gratuitamente pelo Projeto Openstreetmap. Toda a parte referente ao
geoprocessamento foi desenvolvida em ambiente SIG Desktop, com recurso a software
proprietário e software livre e/ou de código aberto.
A ponderação das variáveis foi efetuada de acordo com a Analytic Hierarchy Process (AHP) Análise Multicritério, utilizada por Saaty (1991) transposta para ambiente SIG.
Uma das particularidades deste ensaio metodológico reside na sua concepção e arquitectura,
integralmente vocacionadas para a integração de software de código aberto, cujos principais
pilares são o Mapserver e o p.mapper. A utilização e armazenamento dos dados contou com as
valências de outro software de código aberto, designadamente, “PostgreSQL” e a sua extensão
espacial “PostGIS, assegurando a identidade deste trabalho, assente na utilização exclusiva de
software livre sob a égide de licenças GNU General Public Licence.
As especificações WMS, WFS e WCS do Open Geospatial Consortium (OGC) são implementadas
pelo MapServer e isto permite que se possam desenvolver aplicações que fazem o MapServer
funcionar como um serviço de mapas via Web. O MapServer pode assim ser utilizado para
disponibilizar dados via Web os quais poderão ser acedidos via software desktop copyright e
copyleft como, por exemplo, ArcGIS, QuantumGIS, gvSIG, Kosmo, uDIG, entre outros.
2.1. Variáveis e critérios utilizados
Para a elaboração da carta de vulnerabilidade ecológica da ZPE - Ria, foram selecionadas as
variáveis julgadas mais pertinentes para o estudo em causa (Figura 2), tendo sido posteriormente
reclassificadas segundo critérios que passaremos a definir1 . Assim, as variáveis utilizadas foram: 1
- Habitats Naturais (importância segundo a Directiva Habitats); 2 - Suscetibilidade à erosão; 3 Distribuição da Fauna; 4 - Ictiofauna – rotas dos migradores; 5 - Estado das massas de água da ria
de Aveiro; 6 - Proximidade à malha urbana; 7 - Proximidade à malha viária. De entre elas, a
valorização ecológica é dada pelas variáveis 1, 3 e 4, enquanto as condicionantes são
representadas pelas variáveis 2, 5, 6 e 7.
25

1

Importa referir que o estudo da vulnerabilidade incide unicamente na área terrestre (incluindo a área lagunar) da ZPE Ria.

422

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

Cada um dos fatores das variáveis foi reclassificado de 1 a 5 de acordo com o seu grau de
importância para a variável e o peso2 , e a ponderação de cada uma das variáveis foi determinado
com base no método AHP (Saaty, 1991).
26

Figura 2 - Fluxo-síntese de trabalho para elaboração da carta de vulnerabilidade.
Fonte: Elaboração própria.

2.2. Ponderação das variáveis
A metodologia utilizada foi a Analytic Hierarchy Process, teoria da análise hierárquica introduzida
por Saaty (1991), anteriormente referida a qual, recordando, consiste na redução do estudo de
sistemas a uma sequência de comparações aos pares, seguindo a escala recomendada pelo autor.
Foi elaborada uma matriz pareada de comparação (Tabela 1) que permitiu estabelecer o peso
final de cada uma das variáveis, tendo sido calculado o índice de consistência em 1,40%, um valor
muito fiável de acordo com o modelo proposto pelo autor (op.cit.) na medida em que, se o índice
de consistência for menor que 10% há consistência para prosseguir com os cálculos.
Este Autor sugere também o uso da Razão de Consistência, que considera o Índice de
Consistência e o Índice de Aleatoriedade (IR), que varia com o tamanho (n) da amostra. De acordo
com os cálculos efetuados, a Razão de Consistência foi de 1.06%, valor bem abaixo do limite dos
10%, a partir do qual devemos rever a nossa matriz. Assim, perante os resultados apurados,
validados pelos valores dos índices de Consistência e da Razão de Consistência, utilizaram-se as
2

Por exemplo, para a suscetibilidade à proximidade da malha viária foram criados buffers múltiplos de 50m, em que o
polígono assim criado relativo aos 50m mais próximos à malha viária corresponde ao nível 5, ou seja, ao nível mais
crítico.
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ponderações já normalizadas para as variáveis, constantes da tabela 2, correspondentes ao
campo “priority vetor”.
Tabela 1 - Matriz pareada de comparação

Variáveis
A
B
C
D
E
F
G
Soma

A
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
3,00
1,00
11,00

Matriz de Comparação
B
C
D
3,00
1,00
3,00
1,00
1,00
0,33
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00
3,00
1,00
3,00
11,00
9,00
12,33

E
0,33
0,20
0,33
0,33
1,00
1,00
1,00
4,20

F
0,33
0,20
0,33
1,00
1,00
1,00
1,00
4,87

G
0,33
0,20
0,33
0,33
1,00
1,00
1,00
4,20

Em que: A – Suscetibilidade à erosão; B – Proximidade à malha urbana; C – Estado das massas de água da
Ria de Aveiro; D – Proximidade à malha viária; E – Suscetibilidade dos Habitats Naturais; F – Distribuição da
Fauna; G – Ictiofauna – rotas dos migradores.

Tabela 2 - Matriz pareada de comparação normalizada

Variáveis
A
B
C
D
E
F
G
Soma

0,091
0,091
0,091
0,091
0,273
0,273
0,091
1,000

Matriz Normalizada
0,273 0,111 0,243
0,091 0,111 0,027
0,091 0,111 0,081
0,091 0,111 0,081
0,091 0,333 0,081
0,091 0,111 0,243
0,273 0,111 0,243
1,000 1,000 1,000
Índice de
Consistência (IC) 1,40%
Razão de
Consistência
(RC) 1.06%
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0,079
0,048
0,079
0,079
0,238
0,238
0,238
1,000

0,068
0,041
0,068
0,205
0,205
0,205
0,205
1,000

0,079
0,048
0,079
0,079
0,238
0,238
0,238
1,000

sum
0,866
0,409
0,522
0,659
1,222
1,162
1,162
6,000

Ponderação
14,43%
6,81%
8,70%
10,98%
20,36%
19,36%
19,36%
100,0%

n=
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Estabelecido o peso de cada uma das variáveis, toda a parte de processamento dos mapas foi
elaborado em ambiente SIG, utilizando a seguinte expressão, que permitiu a elaboração do
cartograma apresentado na figura 3:
A*0.15+B*0.07+C*0.09+D*0.11+E*0.20+F*0.19+G*0.19

[1]

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando os resultados apresentados na carta de vulnerabilidade verificamos que, de um modo
geral, a ZPE - Ria apresenta uma significativa extensão com valores de vulnerabilidade Moderada
a Elevada, característica que podemos atribuir às zonas estuarinas, na qualidade de unidade
biogeográfica (Habitat 1130). As áreas mais sensíveis localizam-se essencialmente em biótopos
dependentes das marés, como lodaçais e sapais associados ao Rio Vouga e seus afluentes e ao
braço Norte da Ria de Aveiro. Estas áreas destacam-se das restantes principalmente por
albergarem espécies com muito interesse para a conservação. Por exemplo, nas áreas de sapal e
lodaçal, assim como na área central da área de estudo, onde também ocorrem estes biótopos
(Habitats 1330 + 1320, 1140pt1), verifica-se a ocorrência de espécies como a Garça-vermelha ou
a Águia-pesqueira, destacando-se na linha de costa, a ocorrência da Negrola.
Uma análise zonal dos valores obtidos (e sintetizados na mencionada figura 3) permitem
constatar que também a área correspondente ao bocage apresenta vulnerabilidade elevada, facto
que estamos em crer se deverá, sobretudo, à presença do Habitat 91E0. Esta área corresponde ao
local onde foi inventariado o maior número de espécies da fauna assim como a presença de
habitats prioritários.
A zona do antigo salgado caracteriza-se como uma área muito importante para alimentação e
refúgio de avifauna em especial limícolas e larídeos, salientando-se a ocorrência de várias
espécies com estatuto de conservação desfavorável.
A Pateira de Fermentelos e toda a área envolvente apresentam igualmente uma vulnerabilidade
moderada a elevada, e elevada, devido a factores como a proximidade à malha viária, ao
aglomerado populacional, à ocorrência de espécies migradoras da ictiofauna, assim como ao local
de excelência para as aves.
Já em termos de litoral, o zonamento da vulnerabilidade permite destacar sectores com valores
moderados a elevados em toda a faixa a norte da Torreira e alguns locais dentro da Reserva
Natural das Dunas de S. Jacinto onde existem vários habitats naturais dunares (2130,
2150+2270+2330 e 2110+2120), mas também devido à ocorrência de várias espécies de aves
migradoras e algumas residentes.
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Figura 3 - Zonamento da vulnerabilidade após o processo de reclassificação

A Sul de Aveiro, no canal de Mira, os fatores com maior influência para a vulnerabilidade
moderada a elevada são de ordem antrópica, principalmente a perturbação provocada pela
proximidade à malha viária e urbana.
A “Ria de Aveiro” encontra-se numa área densamente povoada, com crescimento urbano e
industrial relevante. A poluição da água, proveniente sobretudo de efluentes industriais constitui
assim um dos principais fatores negativos a que a “Ria” está sujeita. A redução dos habitats
naturais na região tem sido causada por drenagem e conversão de zonas húmidas para utilização
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agrícola, abandono da salicultura e conversão de salinas em aquiculturas, e também pela
expansão urbano-turística que se verifica na zona litoral.
As comunidades dunares encontram-se ameaçadas pela invasão de espécies exóticas,
fundamentalmente do género Acacia, constituindo uma das principais ameaças ao equilíbrio
ecológico dos habitats da “Ria”. Refira-se, ainda, as intervenções que induzem alterações
significativas na dinâmica da “Ria”, como as resultantes das dragagens, abertura de canais e
desassoreamentos efetuados no porto de Aveiro. Outros factores que a afetam e ameaçam o seu
equilíbrio ecossistémico, nomeadamente os que produzem consequências para os peixes
migradores, são os que incidem na fase continental do seu ciclo de vida, de entre os quais se
destaca a construção de barragens e açudes, que alteram as zonas de desova ou impedem o seu
acesso. Também a exploração de inertes, a limpeza das margens e do leito lagunar, a alteração do
regime natural de caudais (devido à exploração dos recursos e ao regime de exploração das
barragens) e a captura de exemplares com fins comerciais (pesca profissional e furtiva) têm
contribuído para o declínio destas espécies, factores que justificam os apreciáveis valores de
vulnerabilidade obtidos, e representados na figura 3.
Em relação aos habitats, a gestão da ZPE/SIC Ria de Aveiro deverá ser dirigida prioritariamente
para a conservação dos habitats lagunares, ripícolas e dunares, devido à presença de habitats
prioritários, assim como aos elevados graus de vulnerabilidade que lhe são conferidos pelos
valores cartografados na carta apresentada. Entendemos que, pelo que tem sido destacado,
deverá ser conferida particular atenção à preservação dos diversos habitats associados ao
ecossistema estuarino (lodaçais, sapais, vegetação halófila), assim como à conservação ou
recuperação das zonas dulciaquícolas terrestres, promovendo, por exemplo, a manutenção da
vegetação ribeirinha autóctone e condicionando as intervenções nas margens e leito de linhas de
água, fundamentais ainda à conservação de diversas espécies da fauna.
Outro dos aspetos fundamentais consiste em trabalhar no sentido da melhoria da qualidade da
água, através de um correto tratamento de efluentes industriais e domésticos, sendo igualmente
relevante acautelar as intervenções que induzem alterações significativas na dinâmica da “Ria”,
como as resultantes das dragagens, abertura de canais e desassoreamentos. A proteção da zona
húmida passa ainda por evitar a sua redução devido a drenagem e conversão dos habitats de
sapal.
Considerando a importância da manutenção da conectividade longitudinal entre o mar e as áreas
propícias (rios) para a desova das espécies de peixes migradoras diádronas, deverão ser evitadas
ou corrigidas intervenções que resultem na interrupção da continuidade longitudinal dos cursos
de água. Deverão também ser evitadas ou corrigidas algumas práticas de pesca lesivas para os
recursos haliêuticos. É, ainda, de salientar a importância da preservação dos sistemas dunares
assegurando, nomeadamente, um correto ordenamento da ocupação urbana, agrícola e turística
sobre esta faixa costeira, de forma a conciliar o seu usufruto com a conservação dos valores
naturais em presença. Ações a privilegiar no sentido de garantir a sustentabilidade da dinâmica
natural dos habitats apontam para a premência de promover a proteção das depressões húmidas
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dunares mas, também, da duna secundária. Neste sentido, recomenda-se o controlo de espécies
invasoras, sobretudo da acácia.
Em relação à fauna, as orientações de gestão deverão ser dirigidas prioritariamente para a
conservação das aves aquáticas e passeriformes migradores. Neste âmbito deverá ser encarada
como fundamental a manutenção e restauração da área húmida e do seu mosaico de habitats,
promovendo a coexistência de habitats de alimentação (vasas e salinas), habitats de nidificação e
repouso (sapais) e corredores de migração (galerias ripícolas e bosquetes) e assegurar a sua
qualidade ambiental a curto, médio e longo prazo. Deverá também ser garantida a preservação
dos habitats marinhos deste Sítio e ZPE, importantes para a preservação de algumas espécies da
avifauna.
As atuais atividades que se praticam na área, sejam elas ligadas à pesca, à aquicultura, exploração
do sal ou turísticas, deverão ser compatibilizadas com os objetivos de conservação da natureza,
através da promoção de boas práticas ambientais e do zonamento de áreas sensíveis
(instrumentos de gestão territorial).
Os resultados foram apresentados com recurso ao desenvolvimento de um WebSIG 3 (Leitão,
2012) que permitiu agilizar os processos de tomada de decisão em contexto de gestão ambiental
e administração do território. Uma das particularidades deste ensaio metodológico reside na sua
concepção e arquitectura, integralmente vocacionadas para a integração de software de código
aberto, cujos principais pilares foram o Mapserver e o p.mapper.
27

CONCLUSÃO
De facto, a “Ria de Aveiro” pela sua complexidade, como sistema lagunar, pelas suas interações
entre o meio natural e o humanizado, pela fragilidade que apresentam os ecossistemas
estuarinos, pela dependência a que está sujeita face às medidas de ordenamento territorial,
numa tentativa de encontro de uma gestão cada vez mais direcionada para a valorização do
património natural, justifica, por si só, os exercícios académicos como um meio para promover
uma gestão racional do território, tendo em vista a preservação dos valores naturais, históricos e
patrimoniais
Pretendeu-se com este estudo contribuir para uma melhor gestão deste espaço, numa
perspectiva de valorização do património natural, nomeadamente ao nível da fauna e dos habitats
naturais, ao abrigo de duas diretivas fundamentais para a conservação da natureza, a Diretiva
Aves e a Diretiva Habitats.
3

Um serviço constituído por cinco componentes básicos:
i) Cliente (Browser Web – Internet Explorer, Firefox, Safari, entre outras);
ii) Servidor de Internet (Web Server – IIS, Apache, etc) e/ou servidor de aplicações;
iii) Uma linguagem de programação (PHP, Java, Python, entre outras);
iv) Servidor de mapas (ArcIMS, GeomediaWebMap, MapServer, GeoServer, entre outros);
v)Servidor de dados (PostgreSQL/PostGIS, ArcSDE, entre outros).
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Com o exercício apresentado, de acordo com a metodologia desenvolvida por Saaty (1991), o
Analytic Hierarchy Process, um dos processos utilizados em Análise Multicritério, conseguimos
isolar as áreas de maior vulnerabilidade no sentido ecológico. Falamos em ecológico, pois esta
análise reflete as áreas de maior vulnerabilidade não para as espécies em si, mas numa
perspectiva da sua integração com a paisagem pois não esquecemos que o homem também é
parte integrante e que suas ações interferem direta e indiretamente na evolução da paisagem e,
por conseguinte, no comportamento das espécies.
O facto de utilizarmos a metodologia AHP em ambiente SIG, permitiu-nos modelar os cenários
apresentados, com a validação científica que lhe é devida, pois esta metodologia permite dar
alguma flexibilidade ao conhecimento empírico e científico que o técnico tem sobre a área.
Apesar das fragilidades que lhe reconhecemos, este trabalho pretendeu constituir apenas mais
um ensaio metodológico para abordagem científica da gestão de unidades de paisagem
classificadas, a qual permitiu isolar os locais de maior vulnerabilidade, e traçar linhas orientadoras
de gestão otimizada, tendo em vista os valores de vulnerabilidade obtidos e cartografados, o que
permitiu a formulação de uma proposta de zonamento geoespacial.
Perante os factos aqui apresentados, concluímos, ou melhor, confirmámos a ideia apriorística que
já nos vinculava, de que a integração dos SIG como ferramenta de apoio à decisão é cada vez mais
um recurso metodológico imprescindível para a tomada de decisão, e, neste caso concreto, uma
peça fundamental para a contribuição da gestão dos espaços naturais. Apesar de este exercício se
referir a uma área concreta da Rede Natura2000, pensamos que a mesma possa ser utilizada em
toda Rede, mutatis mutandis e, ainda, com a devida prudência que requer qualquer processo de
generalização e/ou de extrapolação, este ensaio metodológico possa ser adaptado à análise e
gestão de outras áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas, atualmente sob a tutela do ICNF.
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RESUMO
A Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET), uma zona húmida com elevadas potencialidades
biológicas, paisagísticas e económicas, com uma proximidade geográfica e estratégica à capital, só
poderia ser considerada como um local de elevado valor e, assim, classificado com diversos níveis
de proteção. Esses níveis de proteção são especialmente justificáveis pelas caraterísticas que ali
se podem encontrar em termos de biodiversidade, de paisagem e de valores socioculturais
relacionados com atividades tradicionais especialmente ligadas à agricultura e rapação de sal.
O Turismo de Natureza é um produto oferecido em espaços privilegiados como este, sendo
necessário criar instrumentos para regulamentar e compatibilizar as atividades de animação
ambiental e de desporto de natureza com o objetivo de minimizar os seus impactes negativos.
Como previsto nos artigos n.º77 e 78 da Lei n.º 30/2004, de 21 de julho, deve-se fomentar a
prática desportiva ao ar livre, assim como a criação de Instrumentos de Gestão Territorial que
prevejam a existência de locais apropriados para a sua prática. É, contudo, necessário ter em
consideração os valores naturais, garantindo a sua conservação e a proteção da diversidade
biológica, o que deve ser assegurado de forma descentralizada, equitativa e proporcional, pelos
decisores políticos, assim como outros intervenientes, envolvidos no planeamento e
ordenamento territorial.
No âmbito deste projeto, para além de se pretender cumprir as disposições mencionadas,
procurou-se construir normas para uma maior uniformização ao nível da representação
cartográfica deste tipo de espaços. Como proposta, ou exemplo, de instrumento que aplicasse
estas mesmas normas, foi concebida uma Carta de Desporto de Natureza, mas disponibilizada
para que também tornasse a informação sobre a área protegida mais acessível junto dos
interessados.
Para além da intenção de promover junto da população a prática de um desporto natureza
saudável em equilíbrio com o ambiente, houve também a preocupação em recorrer a soluções
de Free Open Source Software (FOSS), para que o processo de utilização e disponibilização de
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informação SIG fosse mais simples e direto, tanto para as entidades envolvidas e interessadas em
operar na área, como para o utilizador comum.
Palavras-Chave: Turismo de Natureza, Reserva Natural do Estuário do Tejo, SIG, Free Open Source
Software

ABSTRACT
The Tagus Estuary Natural Reserve (RNET), a wetland with high biological and economic potential,
with a geographical and strategic proximity to the capital (Lisbon), could only be considered as a
high value location with several protection levels. These levels are especially justified by the
features that can be found there, like the landscape and socio-cultural values related to
traditional activities especially related to agriculture and salt extraction.
The Nature Tourism is a product offered in privileged spaces like this, it is necessary to create
instruments to regulate and harmonize the environmental animation and sportive activities in
order to minimize their negative impacts.
Articles n.º77 and 78 of Law No. 30/2004, of July 21, say that promoting outdoors sports, as well
as the creation of Territorial Management Instruments to support them, should be the rule. These
processes must be ensured in a decentralized, equitable and proportional manner, by policy
makers and other stakeholders involved in planning and territorial management.
In this project we tried to build standards for stronger cartographic representation uniformity of
such spaces, we proposed an instrument to apply these same standards (a Nature Sport Map), but
we also made it available on-line, in order to turn the information about the protected area more
accessible to the interested parts.
Our main goal was promoting, among the population, a healthy practice in balance with the
environment and also a demand for the use of Free Open Source Software, so GIS information
access becomes a simpler process.
Keywords: Nature Tourism, Tagus Estuary Natural Reserve, GIS, Free Open Source Software

1. INTRODUÇÃO
A publicação e partilha da informação geográfica encontra-se regulamentada e implícita no
espírito de diversos diplomas legislativos que emolduram, desde logo, a produção cartográfica
mas, também, a utilização de normas e especificações, dados e formatos abertos.
Assente na consciência de que existe atualmente uma Sociedade de Informação em que a
Geografia assume um papel significativo, especialmente no apoio à decisão política, foi dado início
a um processo de criação do Sistema Nacional de Informação Geográfica (através da publicitação
do Decreto-Lei n.º 53/90, de 13 de fevereiro).
Para que possa ser partilhada ou publicada é importante que a informação siga normas que
confiram às suas referências um suporte comum, compreensível e expetável para todos os
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utilizadores. Esta preocupação prende-se com o fato de existir um processo de globalização social,
económica e tecnológica, no qual a sociedade procura ter um conhecimento cada vez mais
aprofundado sobre o espaço geográfico e as diferenças ou semelhanças (culturais, paisagísticas,
entre outras) dos seus componentes, para melhor se adaptar ao mesmo e tirar um maior proveito
do que o território pode oferecer.
A legislação sobre os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) procura colocar em evidência a
necessidade de se uniformizar a informação útil às várias escalas, e nos vários setores, para que
exista um acesso facilitado, partilha e cruzamento, cuja integração e cooperação permitam que se
siga também critérios cada vez mais objetivos: a compatibilização da hierarquia funcional, da
coerência global e do princípio da “melhor solução” (Anacleto, 2014).
A governança, como é atualmente entendida em termos de organização territorial, decorre da
multiplicidade de relações que carateriza a interação entre atores (stakeholders), pressupondo
uma gestão territorial participada (que envolva a Administração pública, atores económicos e
socioculturais, cidadãos) para responder às necessidades de um qualquer território, através de
uma cooperação estruturada e voluntária, e um princípio de hierarquização (Pereira, 2009).
Para que a integração entre IGT seja bem-sucedida é necessário recorrer a metodologias e
tecnologias que permitam o estudo e análise territorial, a modelação, simulação, assim como o
planeamento, entre outros processos que permitam a sua elaboração e desenvolvimento, ou a
sua reformulação, nos casos em que se justifique. Surgem desta forma, como suporte ao referido
desiderato, o Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro, que apresenta algumas alterações ao
anterior Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, incluindo a avaliação ambiental dos IGT,
assim como o Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de maio que institui a cartografia a
utilizar.
O conceito definido pela Resolução do Conselho de Ministros nº112/98, de 25 de agosto,
exclusivamente aplicado ao território integrado na Rede Nacional das Áreas Protegidas, encontrase formalmente revisto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2015, de 21 de julho, que
aprova o novo Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN). O Turismo de Natureza
“abrange o exercício de atividades de animação turística e modalidades de alojamento que permitam
contemplar e desfrutar o património natural, paisagístico e cultural, em áreas integradas no sistema
nacional de áreas classificadas (SNAC) ou em outras áreas com valores naturais do território nacional”,
devendo:

Compatibilizar-se com as características ecológicas e culturais de cada área, respeitando
as respetivas capacidades de carga;
Incentivar práticas turísticas, de recreio e lazer não nocivas para as áreas classificadas e
compatíveis com a sua conservação;
Fomentar atividades que contribuam para a sensibilização e educação ambiental e
cultural dos visitantes e da população em geral;
Promover as atividades que contribuam para a divulgação e interpretação do património
natural, paisagístico e cultural das áreas classificadas;
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Promover a comercialização dos produtos identitários de base local, nomeadamente
através da gastronomia;
Divulgar o património cultural imaterial, como as manifestações tradicionais e
etnográficas locais, contribuindo para a afirmação da identidade cultural das populações.
Neste trabalho procurou-se cumprir todas estas disposições, sempre com o objetivo de tornar
acessível a informação sobre área protegida escolhida, assentes num processo de construção de
normas de uniformização, bem como na elaboração de um exemplo de Carta de Desporto de
Natureza (CDN) para a Reserva Natural do Estuário do Tejo (Figura 1). A promoção, junto de toda
a população, da motivação para a prática de um desporto de natureza, saudável e em equilíbrio
com o ambiente, encontra-se também incluída na alavanca motivacional para a prossecução das
metas inicialmente definidas.
Outro desafio, colocado pela própria Administração pública, consistiu na procura de utilização de
Free Open Source Software (FOSS), para que o processo de utilização e disponibilização de
informação geográfica se tornasse mais acessível e compaginável com os diplomas relativos às
normas e especificações abertas. Foi necessário ainda refletir sobre como dar resposta a uma
questão, cada vez mais premente, sobre que tipo de regulamentação e cartografia, implicadas e
aplicadas aos IGT, que suportam o Turismo Natureza: se estes se adequam às necessidades dos
diferentes utilizadores (entidades reguladoras, operadores turísticos, prestadores de serviços
complementares, turistas), por forma a torná-lo sustentável como um recurso promotor de
desenvolvimento local e regional.
Uma reflexão crítica sobre o assunto permite destacar alguns objetivos matriciais:
Compreender o que é necessário para que a integração entre IGT (quer de caráter
especial quer de planeamento) possa ser bem-sucedida;
Estabelecer metodologias e tecnologias que permitam o estudo e a análise territorial,
com vista ao desenvolvimento;
Propor soluções práticas para consulta de regulamentação e cartografia aplicadas ao
Turismo de Natureza (TN), não apenas como motor de desenvolvimento local mas
também como promotor de princípios de preservação ambiental;
Procurar novas plataformas de disponibilização (gratuita e acessível) de informação, de
caráter multidisciplinar, para serem utilizadas pelas várias entidades e pela população, em
geral, cujo acesso possa ser efetuado com recurso às novas tecnologias de informação
geográfica.

O Estuário do Tejo constitui a zona húmida mais extensa do território português, uma das
mais importantes da Europa, e localiza-se na bacia hidrográfica do rio Tejo, ocupando
parte dos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém. Inclui também uma extensa superfície
de sapal, pelo que as margens, pastagens e prados da lezíria são periodicamente
alagados, conferindo-lhe importância internacional, em especial devido às aves que ali se
estabelecem durante as épocas de reprodução, invernada e de passagem.
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Figura 1 - Proposta de Carta de Desporto de Natureza para a Reserva Natural do Estuário
do Tejo (Anacleto, 2014)

Nesta área estão incluídos, para além do plano de água e das margens, os mouchões do Lombo
do Tejo, da Póvoa, de Alhandra e das Garças, podendo-se distinguir: uma área estuarina, com
zonas permanentemente submersas, zonas de espraiados de maré e zonas de sapal/caniçal,
compostas por vegetação halófita; salinas e uma área de lezíria, constituída por antigas áreas de
sapal, artificialmente isoladas das marés, transformadas em terrenos agrícolas, recortados por
uma rede de valas. Este estuário encontra-se classificado com diversos níveis de proteção, tais
como:
Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET);
Zona de Proteção Especial (ZPE), ao abrigo da Diretiva Aves;
Sítio da Lista Nacional de Sítios, ao abrigo da Diretiva Habitats;
Sítio RAMSAR (ao abrigo da Convenção);
Biótopo CORINE
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
Após alguma reflexão e pesquisa foi possível prognosticar os passos necessários para que os
objetivos deste estudo fossem alcançados. Assim, considerou-se a publicação on-line como a
última etapa dos objetivos inicialmente definidos, ou seja, a elaboração das normas cartográficas,
a construção da CDN e do seu regulamento foram passos que a sustentaram. O ponto de partida
exigiu um levantamento do que já existia, das tarefas necessárias para concretizar a obtenção dos
resultados pretendidos e do software e/ou ferramentas necessários para a sua execução. Estes
passos encontram-se patentes no esquema apresentado na Figura 2.
Seguindo os preceitos regulamentares previstos no ponto 3 do artigo n.º 6 do Decreto
Regulamentar 18/99, de 27 de agosto, procurou-se definir, como primeiro passo deste trabalho, a
formulação de pedidos, junto das federações e associações desportivas, entre outros
intervenientes relevantes, que procuraram esclarecimentos e sugestões sobre a sua sensibilidade
nas seguintes temáticas:
Informação de base (Temas, Sistema de Referência de Coordenadas, Informação Cartográfica
em formato Digital, etc.);
Estrutura da informação (Geometria, Atributos, Cores, etc.);
Informação complementar (Procedimentos necessários, assim como toda a informação
necessária sobre os métodos, especialmente em situações extraordinárias como
sobreposição de temas, entre outras).

Figura 2 - Planificação do trabalho / fluxo de trabalho (Anacleto, 2014)

Apurar algumas definições, assim como regras de boas práticas e de segurança, que se
encontravam desatualizadas nos Termos de Referência da Carta de Desporto da Natureza datados
de 2003, cuja minuta serviu de base para a elaboração da proposta de Regulamento da Carta de
Desporto de Natureza (que justifica o fato de os regulamentos até então criados apresentarem
alguma uniformização), permitiu que se desse o passo para a elaboração do documento com uma

436

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

Proposta de Normas Cartográficas para elaboração das Cartas de Desporto de natureza e mesmo
para a Proposta de Regulamento da CDN da RNET.
Para além da realização de reuniões, foram consultadas outras entidades, entre elas a Capitania
do Porto de Lisboa, por forma a obter informações cruciais para a definição dos espaços
adequados à prática desportiva das atividades permitidas por Lei e pelo próprio Plano de
Ordenamento da Área Protegida (POAP). Todavia faltavam elementos importantes, como o ponto
de vista dos proprietários e a sua abertura para que os espaços se interliguem ainda que passando
pelas suas propriedades, e a avaliação do interesse em usufruir desta Área Protegida por parte
dos utilizadores e praticantes. Surgiu assim a necessidade de efetuar um pequeno planeamento
de atividades de participação pública com vários métodos como Entrevistas Semiestruturadas,
Briefings/workshops, Submissions, Field trips e Mesas Redondas, ao longo de cinco meses, com o
intuito de colocar em prática a:
Admissão de diferentes objetivos, compromissos e visões de acordo com regras e
princípios de transparência;
Promoção de uma dinâmica de métodos que permitam a elaboração de uma CDN mais
completa (cumprindo as disposições deste tipo de instrumentos de gestão territorial), e adequada
às necessidades da população e ao contexto local;
Preparação correta do processo e de uma proposta de CDN, que sejam reflexo de eficácia
e qualidade, focando os interesses da comunidade.
Este plano não obteve aprovação superior por dificuldades na obtenção de meios e pelo período,
possível para o colocar em prática, ser relativamente curto. A estratégia de envolvimento dos
“Stakeholders” teve de ser adaptada, pelo que se efetuou o envolvimento dos mesmos através de
reuniões e entrevistas informais, concretizando-se depois um seminário que abarcou
representantes que tornassem este processo o mais abrangente possível. Este seminário foi
designado por “Reserva Natural do Estuário do Tejo e região envolvente - potencialidades para
um desenvolvimento local sustentável”, efetuando-se no final uma Análise SWOT. Para além das
fichas de registo da análise que foram distribuídas, o verso da folha foi preenchido com um
questionário de avaliação da atividade.
O seminário como atividade de participação pública, procurou abordar temáticas relacionadas
com:
1. A relevância da conservação dos valores naturais e da biodiversidade;
2. A relevância de um uso ordenado das áreas protegidas;
3. O papel da CDN, como instrumento de gestão territorial, na manutenção dos objetivos da
conservação ambiental;
4. O desporto de natureza como peça importante no motor de desenvolvimento local;
5. A descoberta dos interesses e necessidades dos stakeholders (com vista ao melhor
entrosamento entre os mesmos), entre eles os responsáveis pela conservação e
monitorização da Área Protegida (AP), Proprietários, Federações Desportivas, Agentes e
Operadores Turísticos, bem como, utilizadores em geral.

437

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
___________________________________________

Teve como objetivos:
1. Sensibilizar os stakeholders para a importância da conservação da natureza;
2. Demonstrar que uma Carta de Desporto de Natureza, construída com o contributo e
permissões dos particulares (Proprietários) envolvidos (por forma a permitir a prática de
um maior número de atividades, de forma ordenada em termos territoriais e temporais),
pode ser promotora de desenvolvimento local com benefícios para os mesmos;
3. Demonstrar aos Operadores que usufruindo das AP com recurso à CDN e seu
regulamento lhes permite acesso a um maior número de modalidades e manter o nível de
qualidade das mesmas e o próprio espaço ao longo do tempo;
4. Promover o Desporto de Natureza na AP como recurso que, mantendo a conservação da
natureza, permite e promove o desenvolvimento local;
5. Apresentar a Carta de Desporto de Natureza como instrumento indispensável para
representar os locais de interesse para as várias atividades de ar livre, e que permite ao
mesmo tempo manter os valores naturais e a ecologia da paisagem.
Depois de efetuada alguma reflexão sobre a estratégia mais adequada para se alcançar os
objetivos propostos e quais as melhores ferramentas para a sua concretização, chegou-se à
conclusão que, em termos de FOSS, estas seriam as principais alternativas (Figura 3):

Figura 3 - Software e ferramentas FOSS utilizadas nas tarefas relacionadas com a elaboração
cartográfica e disponibilização da CDN na WEB (Anacleto, 2014)
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para que seja percetível a validade da informação recolhida no seminário sobre a “Reserva
Natural do Estuário do Tejo e região envolvente - potencialidades para um desenvolvimento local
sustentável” e a respetiva análise SWOT é importante ter em conta os seguintes dados:
Número total de participantes - 65
Número de participantes não inscritos - 7
Número de respostas ao inquérito de satisfação - 29
Número de participantes na análise SWOT – 19
No conjunto de respostas obtidas através dos inquéritos de satisfação é visível o interesse que a
população em geral tem, assim como de representantes de diversas entidades públicas e
privadas, em participar neste tipo de eventos. Importa também verificar que, a maioria dos
participantes responde que o tempo estipulado para discussão, apesar de ser suficiente, deveria
ter sido maior. Resumo e agrupamento das principais sugestões numa única matriz (Figura 4).
Os resultados da análise SWOT realizada ajudaram à confirmação da importância da CDN e de
como esta se poderia configurar, assim como as atividades de valor que nela se poderiam fazer
representar e desenvolver na área da RNET. Permitiram depois, juntamente com o trabalho
realizado até essa etapa, a concretização de documentos como “Normas Cartográficas para
Elaboração da Carta de Desporto de Natureza” e o “Regulamento da Carta de Desporto de
Natureza”, o suporte a uma proposta de peça gráfica da CDN e a preparação para a sua
disponibilização na WEB.
As intervenções e registos efetuados nas matrizes, assim como as respostas ao questionário de
satisfação, revelam que existe cada vez mais interesse por parte das várias entidades, assim como
da população em geral, em participar na elaboração de Instrumentos de Gestão Territorial. Crê-se
que a participação destes intervenientes e respetivo conhecimento a montante facultará
informação de valor que vai enriquecer o processo de elaboração dos IGT, facilitando ainda a sua
aprovação.
Os níveis de participação foram elevados e, por vezes, polémicos, originando alguma discussão.
Em todo o caso, as questões levantadas no seminário servem para relembrar que os métodos de
participação pública devem ser adaptados ao contexto e à população em questão, para que os
seus resultados sejam os mais proveitosos.
Sem um documento de Termos de Referência recente, tendo por base legislação, desportiva e
não só, geralmente desatualizada e referências ao turismo de natureza que com as atualizações
jurídicas e republicações que acabaram por revogar conceitos sem os repor ou atualizar
devidamente, o processo (de elaboração dos documentos mencionados) foi relativamente
desarticulado e difícil de colocar em prática. Será importante referir que entrega do mesmo
terminou antes da nova atualização da legislação sobre Turismo de Natureza.
Pode-se, ainda assim, considerar que o processo teve um desfecho positivo e que facilitará outros
processos de elaboração deste tipo de documentos para outras Áreas Protegidas que ainda se
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encontrem em fases primordiais da elaboração das suas CDN. No entanto, presentemente deixou
de ter carater obrigatório.
S
Riqueza do ecossistema e biodiversidade
Paisagem e seus elementos
Empresas de Animação Turística
Passeios de BTT
Atividades de orientação
Localização (proximidade a Lisboa e ao rio Tejo)
Existência da RNET e ZPE e de legislação que
protege os valores existentes
Estruturas e equipamentos existentes (EVOA, p.e.)
Fracos declives
Interesse ecológico (zona húmida única)
Diversidade de oferta de atividades em contato
com a natureza
Aumento da procura do turismo rural, turismo de
natureza e Ecoturismo
Novos meios de transporte “low-cost”
Sinergias entre municípios
Programas especiais (tiragem de cortiça, p.e)
Novos usos (Salinas, p.e.)
Criação de novas empresas de animação turística
(CM de Idanha-a-Nova, p.e.)
Fundos Comunitários
Aeroporto NAL
Projetos municipais de requalificação / reabilitação
Atração de investimento
Aprofundamento de parcerias entre agentes
económicos estratégicos na região
o Nichos de oferta turística (para pessoas com
deficiência, p.e)
o Divulgação da área e incentivos
O

W

Inexistência de CDN
Rede de transportes insuficiente
Fraca articulação entre entidades
Fraca divulgação
Muitas áreas sensíveis
Condicionantes como propriedades privadas
com cercas e gado bravo
Falta de infraestruturas de apoio
Fracos meios de monitorização

Concorrência de outras ofertas turísticas
Acessibilidades
Crise económica
Conflitos de usos do solo
Pressão urbanística
Condições ambientais e climatéricas adversas
Massificação da ação antrópica e/ou
ultrapassagem da capacidade de carga
Conservação de espécies protegidas
Falta de visão e articulação entre os
stakeholders

T

Figura 4 - Matriz SWOT (resumo) com todas as ideias recolhidas para aos Pontos fortes, Fragilidades,
Oportunidades e Ameaças (Anacleto, 2014)

O documento obtido como proposta de Normas Cartográficas, relevante para a uniformização
cartográfica das CDN a nível institucional é um “work in progress”, pois nem todas as simbologias
ou atributos puderam ser testados com a concretização da Proposta de Carta de Desporto de
Natureza da Reserva Natural do Estuário do Tejo. As sugestões necessitam de ser testadas em
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termos de aspeto, funcionalidade e leitura quando sobrepostas, em novas áreas, que tenham
outras atividades para oferecer.
A disponibilização das cartas após a sua aprovação quer a nível interno quer para o público em
geral, numa outra fase, deverá sempre ser efetuada a partir de um servidor da instituição. Foi
considerada a hipótese da utilização do QGIS Server para esta tarefa, no entanto, pela sua
simplicidade revelou-se mais prática a utilização do Plugin QGIS Cloud (Figura 5).

Figura 5 - Utilização do Plugin QGIS Cloud (Anacleto, 2014)

O QgisCloud exige apenas que, depois de se adicionarem as várias camadas (com particular
atenção ao SRC), se faça o seu upload. Lamenta-se, porém, a possibilidade de disponibilização de
um reduzido volume de dados na opção Free, embora se trate de uma ferramenta interessante,
especialmente porque também disponibiliza a visualização para plataformas Mobile.
Este passo foi importante para verificar como pode ser feita uma disponibilização simples (e sem
custos) de alguma informação útil para os utilizadores das áreas protegidas. Serve também para
perceber um pouco como funciona o processo de disponibilização on-line e poderá servir para
testar a aceitação e verificar se a sua leitura é acessível para os leitores/recetores.

CONCLUSÃO
A publicação e partilha da informação geográfica encontra-se regulamentada e implícita no
espirito da lei, contudo, para que a mesma possa ser efectivada é importante seguir normas que
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permitam que as suas referências tenham um suporte comum e acessível para todos os
utilizadores.
Atualmente, existem novas plataformas de disponibilização de informação, de forma
multidisciplinar, para várias entidades e à população em geral, cujo acesso pode ser efetuado com
recursos a novas tecnologias, o que revela que este processo começa a tornar-se cada vez mais
eficaz, tendo ainda em linha de conta, a gestão dos usos do solo com vista à sustentabilidade.
A realização deste projeto vem cumprir um dos principais objetivos, que qualquer IGT deve ter, ao
tornar a CDN acessível à população e às entidades que dela podem usufruir. No entanto, é
necessário que o que é apresentado seja devidamente referenciado e acompanhado da
informação indispensável, não só para apoio ao leitor, mas também para que seja possível o
cruzamento de informação entre entidades, por vezes a uma escala internacional.
Crê-se que o resultado obtido foi ao encontro das expetativas iniciais, apresentando-se como
ponto de partida para outros desenvolvimentos, ou para aprofundamento de determinadas
temáticas que venham a revelar-se mais urgentes e importantes tratar. Os fatores que
contribuíram para que ficassem alguns aspetos por concluir, ou rever, prenderam-se
essencialmente com o curto espaço de tempo para desempenhar as tarefas, com o fato de os
objetivos serem ambiciosos e, também, com a relativa complexidade e morosidade destes
processos de elaboração de IGT (dependentes de várias consultas e de diversos intervenientes,
por vezes difíceis de mobilizar).
Ficou patente a importância do envolvimento das diferentes entidades, públicas e privadas,
diretamente relacionadas com o ordenamento destas áreas especiais, assim como a população
em geral (potenciais utilizadores), ficando o registo do sucesso da participação pública que foi
possível promover, essencialmente no seminário e na análise SWOT. É expetável que em casos
futuros se mantenha e aprofunde o recurso a metodologias participativas, devendo ser ajustadas
às necessidades dos cidadãos e às suas caraterísticas. Esta é uma estratégia que se revela
promissora, podendo vir a contribuir e a facilitar os processos de consulta pública a jusante.
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DINÂMICA NATURAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL NA ILHA DO ATALAIA, ESTADO DO
PARÁ
NATURAL DYNAMICS AND TERRITORIAL PLANNING IN IN THE ATALAIA ISLAND, PARÁ STATE

Geisa Bethânia Nogueira de Souza
Universidade do Estado do Pará, Brasil, geisanog@yahoo.com.br

RESUMO
Este trabalho aborda a importância da análise e compreensão dos processos naturais para a
gestão e o ordenamento territorial da Ilha do Atalaia, localizada no município de Salinópolis,
estado do Pará, Brasil. Considerando a dinâmica natural da zona costeira, a Ilha passa por
mudanças em sua fisiografia devido aos processos marinhos e atmosféricos que interagem. No
entanto, tais transformações vêm sendo intensificadas pela forma de apropriação desorganizada,
que impulsionou problemas referentes à ocupação em falésias ativas e em praias, assim como em
Áreas de Preservação Permanente como restingas, dunas, manguezais e apicuns. A ocupação
indevida desses espaços, além de contrariar a legislação, repercute em perdas significativas de
seu potencial ambiental e baixo aproveitamento dos recursos naturais. Metodologicamente, a
pesquisa foi baseada em levantamento de informações cartográficas, construção de cartaimagem e mapa, observações e entrevistas. O trabalho demonstra que a elaboração e instalação
de planos de ordenamento territorial deve considerar a dinâmica natural, evidenciando formas
mais adequadas de uso dos seus recursos naturais e paisagísticos.
Palavras-chave: Dinâmica natural. Ordenamento territorial. Zona costeira. Recursos naturais e
paisagísticos.

ABSTRACT
This paper shows the importance of analysis and understanding of the natural processes for the
management and territorial planning of the Atalaia Island, located in the municipality of
Salinópolis, Pará state, Brazil. Considering the natural dynamics of the coastal zone, the island
undergoes changes in its physiography caused marine and atmospheric processes. However, such
changes have been intensified by the form of disorganized appropriation, boosted problems
relative to the occupation in coastal cliffs, and beaches, as well as Permanent Preservation Areas.
The research was based on cartographic information and elaboration of drat-images and maps,
observation and interviews.
Keywords: Natural dynamics. Territorial planning. Coastal zone. Natural and landscape resources.
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1. INTRODUÇÃO
As características meteorológicas e oceanográficas da zona costeira da Amazônia brasileira são
bastante específicas quando comparadas a outras regiões costeiras do Brasil, apresentando, entre
outras, elevada precipitação anual, altas temperaturas com baixa variação térmica anual, ampla
plataforma continental, regime de macromarés, extensa área de manguezais, descarga de
dezenas de estuários e do maior rio do mundo (o rio Amazonas), elevado runoff de sedimentos,
nutrientes e matéria orgânica (PEREIRA et al, 2009).
A ocupação da área litorânea amazônica acontece de forma desorganizada, desobedecendo as
características referentes aos aspectos naturais, o que ocasiona ou impulsiona mudanças
ambientais, comprometendo áreas de valor ecológico diversificado como restingas, manguezais e
apicuns1 , dunas, praias e falésias ativas, como é o caso da Ilha do Atalaia.
Assim, o objetivo desta pesquisa é mostrar que a análise da dinâmica natural busca dar subsídios
para compreender o funcionamento da Ilha, a fim de obter uma melhor gestão e planejamento.
Qualquer tentativa de elaboração e instalação de planos de ordenamento territorial deve
evidenciar formas mais adequadas de uso dos seus recursos naturais e paisagísticos.
28

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Localização e caracterização da ilha do Atalaia
A Ilha do Atalaia faz parte do município de Salinópolis, que integra a Mesorregião do Nordeste
Paraense, Microrregião do Salgado (IBAMA, 2007). A ilha presenta uma superfície de 30 Km²
(Figura 1), com 12 km de linha de costa, está distante 12 Km da sede do município estando ligada
a este através da estrada Salinópolis-Atalaia, construída sobre o rio Sampaio (MENDES et al.,
1995).
O elevado potencial ecológico e ambiental presente no município de Salinópolis é resultante da
interação de fatores naturais, como clima, geomorfologia, pedologia, hidrografia, vegetação e mar
que deram origem as suas praias, dunas e manguezais (MARINHO, 2009).
2.2. Metodologia
Esta pesquisa foi realizada a partir dos seguintes procedimentos:
- Levantamento de informações cartográficas. Para a atualização de dados e informações
cartográficas, foram utilizadas imagens dos satélites SPOT 5 (fornecida pela Secretaria de Estado
1

De acordo com Crepani e Medeiros (2003), o apicum (em Tupi-Guarani brejo de água salgada à borda do mar ou coroa
de areia feita pelo mar) faz parte da sucessão natural do manguezal para outras comunidades vegetais, sendo resultado
da deposição de areias finas por ocasião da preamar.
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de Meio Ambiente) capturadas em junho de 2010 e LANDSAT 5 (adquirida no Instituo Nacional de
Pesquisas Espaciais) através da Composição RGB das bandas 3,4 e 5, com captura em julho dos
anos de 1984, 1994 e 2004 e outubro de 2011.
- Elaboração de carta-imagem e mapa com base em informações adquiridas no sítio eletrônico do
SISCOM/IBAMA, IBGE, INPE. Para confecção dos mapas, utilizou-se o software ARCGIS 9.3 e GPS
TrackMaker PRO (versão 4.8).
- Observação in loco para verificar tanto os aspectos físicos como a ocupação na ilha do Atalaia e
entrevistas semiestruturadas a profissionais especializados e a população que usa o espaço da
ilha.

Figura 1 - Carta-imagem da localização da ilha do Atalaia

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 . Aspectos físicos no espaço da ilha do Atalaia
Pensar o ordenamento do litoral é pensar em sua dimensão ambiental, levando em consideração
os recursos naturais e paisagísticos presentes e, consequentemente, seus fatores naturais. Deste
modo, a dinâmica natural busca dar indicativos para compreender a melhor forma de planejar
políticas públicas nesse espaço.
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Assim, deve-se entender inicialmente que a Ilha do Atalaia passa por transformações em sua
fisiografia em decorrência de processos marinhos e atmosféricos que interagem, mostrando que,
de acordo com El-Robrini (2010), as zonas costeiras são altamente dinâmicas e não são fixas nem
no tempo nem no espaço. No entanto, tais modificações vêm sendo intensificadas “pela ação
antrópica e profundas agressões ambientais” (MENDES e SILVA, 1997, p. 358).
Quanto à dinâmica costeira, as ondas são o processo dominante na Ilha do Atalaia. As ondas
formadas a partir dos alísios apresentam em regra geral, alturas abaixo de 1-1,5m em mar aberto
(EL-ROBRINI, 2010). Silva (1996) considera que as praias do Farol Velho e do Atalaia 2
caracterizam-se por ser praias de alta energia, com ação das ondas muito forte. O vento, como
elemento climático, também tem função importante na morfogênese litorânea, colaborando para
a construção de dunas e para gerar ondas e correntes que, juntamente com as marés,
estabelecem o padrão de circulação das águas marinhas nas zonas litorâneas e sublitorâneas
(MENDES e PEREIRA, 2005).
Na Amazônia, as marés representam o parâmetro mais importante na hidrodinâmica regional e se
caracterizam por ser semi-diurnas. Este regime de maré apresenta-se com periodicidade de cerca
de 12, 42 horas (meio dia lunar), caracterizado por duas preamares e duas baixa-mares em cada
período ou ciclo de maré (EL-ROBRINI, 2010).
Assim, a faixa praial da Ilha do Atalaia, segundo Mendes e Pereira (2005), está submetida à ação
intensa dos processos hidrodinâmicos e atmosféricos, sofrendo influência da ação das marés,
ondas, ventos e descargas estuarinas, agentes modeladores do espaço costeiro, que influenciam
no deslocamento e deposição de sedimentos ao longo da faixa de praia.
A dinâmica e os padrões geomorfológicos da Ilha do Atalaia apresentam falésias ativas e dunas
fixas e móveis. Referindo-se, especificamente, à praia do Farol Velho, esta apresenta feições
morfológicas erosionais (falésias ativas) e uma das causas para o aumento do processo erosivo foi
a retirada do cordão dunar, existente até meados de 1970 (MENDES e PEREIRA, 2005). A
cobertura vegetal de Salinópolis está relacionada às feições morfológicas e ambientes
deposicionais, sendo classificada por Silva (1996) como vegetação de praias e dunas, vegetação de
mangue e vegetação de lagos.
29

3.2 . Dinâmica natural e ordenamento territorial na ilha do Atalaia
3.2.1. Ocupação em Áreas de Preservação Permanente na ilha do Atalaia
A Ilha do Atalaia está sofrendo pressões mesmo em Áreas de Preservação Permanente (APP)3 .
Manguezais, restingas e dunas não podem suportar uma intensa ocupação por estruturas urbanas
30

2

A ilha do Atalaia possui duas praias principais: a praia do Farol Velho (localizada à esquerda da estrada de acesso
principal à Ilha) e a praia do Atalaia (localizada à direita da estrada de acesso principal à Ilha).
3
De acordo com o Código Florestal, a Área de Preservação Permanente “é uma área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
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convencionais, sendo que o parcelamento pode levar a destruição desses ecossistemas, uma vez
que “os ecossistemas costeiros não podem ser reduzidos a partes dissociadas entre si, sem que
ocorra uma perda significativa de suas características” (PROJETO ORLA, 2007, p. 61).
Determinadas áreas de dunas estão sendo continuamente ocupadas por loteamentos para a
construção residencial e comercial (Figura 2). BORGES et al. (2009) esclarecem que qualquer
intervenção no sistema dunar oferece perigo tanto para o ambiente natural quanto para a
população, sendo essencial sua proteção (com ou sem ocorrência de vegetação).

Figura 2 - Mapa de Unidades de paisagem e uso do solo da Ilha do Atalaia

Outro aspecto importante a destacar é que o ecossistema de restingas apresenta forte pressão
com a expansão urbana e especulação imobiliária, o que promoveu a retirada da vegetação e da
areia para loteamentos e construções em toda a ilha do Atalaia (Figura 2). Vários documentos da
Superintendência do Patrimônio da União do Estado do Pará-SPU/PA mostram essa realidade
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (art.
2º, § 2º, II).
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como o Estudo Florístico na Praia do Farol Velho (IBAMA, 2007), que concluiu que a urbanização
nesta praia ocorreu de maneira indevida a partir da supressão das restingas, dunas e manguezais.
As áreas de mangue e apicuns são aterradas para os loteamentos e ruas (Figura 2), o que
contraria a lei 2.791/2006, art. 27° que deixa claro que a ocupação da Zona Especial de Proteção
Ambiental deve se dar de forma a evitar a degradação dos recursos naturais, em especial da área
definida pelos manguezais (PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, 2006).
A construção da estrada Salinópolis-Atalaia (assim como da ponte ligando a cidade à Ilha)
funcionou como agente desencadeante do processo de ocupação que se presencia hoje (BRITO,
2004). Esta pesquisa indica ainda a expansão da urbanização no sentido sul da Ilha (Figura 2) com
loteamentos postos a venda, a partir da atuação de proprietários fundiários e do mercado
imobiliário. Da mesma forma, os empreendimentos agroindustriais como o cultivo de coco (hoje
inativo devido às características do solo) que corresponde a uma área de 296,2078 hectares,
também suprimem as APPs (Figura 2).
3.2.2. Ocupação em áreas de falésias ativas e em áreas de praia
Na Ilha do Atalaia os loteamentos também se direcionam para áreas de falésias ativas, que se
encontram na praia do Farol Velho (Figura 2). As edificações nessa área estão relacionadas,
principalmente, às atividades de segunda residência. São edificações de grande porte e exigem
elevados gastos para a construção e manutenção. Os muros de contenção mostraram-se, em
geral, improvisados, construídos sem a orientação especializada.
De acordo com entrevistas ao presidente do Conselho de Desenvolvimento Urbano do Município
de Salinópolis, o engenheiro civil Osmar Raniere4 , em frente aos casarões, devido à construção de
paramares5 sem obediência a um alinhamento pré-definido pela gestão municipal ocorre o
fenômeno de um turbilhamento na água provocado pelo deslizar do fluxo das águas das marés
cheias, de forma descontínua. Esse processo se dá pelo fato dos ditos paramares encontrarem-se,
construídos com projetos diferentes, locados uns com maior recuo, outros mais expostos ao mar.
Esse turbilhamento provoca a escavação dos pés desse paramares, retirando areias dessa área,
ocasionando seu acúmulo na praia, após as residências do Condomínio Farol Velho, podendo
eliminar pequenos canais de acesso dos pescadores, no período de marés baixas.
Outra questão a considerar é a predominância de barracas de palafitas presentes na praia do
Atalaia, ocasionando o uso indevidamente privado de determinados espaços da praia6 . As
barracas atendem às atividades de veraneio e turismo. A durabilidade das barracas é em média de
4 a 5 anos7 , precisando ser retiradas para evitar que sejam derrubadas ou danificadas pela
dinâmica das marés e são reconstruídas cada vez mais próximas às dunas (Figura 3). A presença
31
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4

Entrevista realizada em novembro de 2010.
Os paramares são uma denominação de Osmar Raniere referente a uma estrutura de concreto para conter o mar e
evitar seu avanço sobre o continente. É uma estrutura provisória utilizada enquanto se faz uma obra de engenharia.
6
No Brasil, “as praias são bens públicos de uso comum do povo” (art. 10° da Lei no 7.661/88).
7
Informação obtida através de entrevistas com proprietários de barracas no mês de novembro de 2010.
5
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das barracas ocasiona o lançamento de águas servidas diretamente na praia, assim como a
ocorrência de fossas que podem vazar, pois são de concreto e este material não suporta a pressão
da força das marés, contaminando a praia e, consequentemente, o lençol freático, o que é
intensificado pela falta de canalização adequada, limpeza pública e tratamento de esgotos em
toda a ilha.

Figura 3- Barracas construídas próximas às dunas
Fonte: SOUZA (maio de 2012)

3.3 Considerações sobre o ordenamento territorial
O que se tem observado na Ilha do Atalaia é uma ocupação sem a infraestrutura suficiente ou
adequada do ponto de vista do uso racional dos recursos naturais e paisagísticos, implantada em
desacordo com a legislação ambiental, o que resultou na degradação econômica e ambiental da
Ilha, contrariando a Lei nº 7.661/88, art. 2º, a qual orienta a utilização racional dos recursos da
zona costeira.
Junto ao crescimento desorganizado, parte das mudanças na paisagem é proveniente de
processos de erosão e de alteração da dinâmica costeira. De acordo com Alfredini e Arasaki
(2010), no Brasil, a falta de planejamento sustentável permitiu o avanço da urbanização próximo
das linhas de costa, agravando o problema erosivo, como por exemplo, a impermeabilização ou
remoção dos campos de dunas e a implantação de edificações e avenidas de beira-mar nas áreas
pós-praia.
Tal fato indica que, conforme é lembrado por Prates e Lima (2007), as pressões exercidas à
integridade e ao equilíbrio ambiental das zonas costeiras, ocasionadas por conflitos de uso, levam
estas regiões a serem umas das mais ameaçadas do planeta, e a conservação dos seus recursos
tende a ser cada vez mais problemática e custosa, política e ambientalmente.
Na ilha do Atalaia, a dinâmica natural, por muito tempo posta de lado pelo governo e pela própria
população, precisa ser vista como um dos pontos essenciais para garantir seu uso. A gestão deve
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visar o uso apropriado dos recursos, a fim de preservar a diversidade de seus ecossistemas e
garantir a sustentabilidade a partir do desenvolvimento de suas potencialidades naturais. Durante
esta pesquisa observou-se que a Ilha do Atalaia é o que o município de Salinópolis tem de mais
importante para sua economia, por isso torna-se necessária uma gestão adequada, a fim de
garantir sua permanência.

CONCLUSÃO
Existem ainda muitas indefinições legais provenientes de atividade econômicas incompatíveis com
o uso planejado que se busca para a ilha do Atalaia. Atividades como veraneio, turismo e o
mercado imobiliário, entre outras, estão interconectadas em um contexto de uso impróprio desse
espaço. As ações na Ilha precisam ser monitoradas e fiscalizadas de forma permanente pelo poder
público.
Torna-se necessária a implementação de um dinamismo econômico e social pensado de maneira
integrada e participativa, a partir de uma espacialidade que beneficie a população e considere a
complexidade natural da zona costeira, impulsionando políticas de ordenamento territorial
coerentes com a realidade apresentada nesta pesquisa.
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RESUMO
A água é de vital importância para todos os aspetos da vida biológica. A prevenção da poluição da
orla costeira portuguesa é fundamental para a preservação ambiental, com repercussões
evidentes no setor do Turismo e, por sua vez, na Economia. De acordo com o regulamento da
União Europeia (EU) lançado em 2012, com diretivas aos Estados Membros, para o cumprimento
de objetivos ambientais da qualidade da água, com indicações claras para o controlo da captação
de água, descargas, poluição difusa, bem como da alteração física das massas de água, deve-se
investir em ações da monitorização da qualidade da água. Deste modo, torna-se necessário
monitorizar a qualidade da água, nomeadamente na envolvente de emissários submarinos das
indústrias costeiras (e.g., indústria de papel e celulose). A monitorização da qualidade da água, em
tempo real, tanto à superfície, como em profundidade, permite controlar o estado dessa e apoiar
a tomada de decisão em tempo útil. No entanto, existe um elevado número de desafios
associados à monitorização da qualidade da água. Para responder às necessidades identificadas
pela EU e ultrapassar os desafios impostos pelo meio em questão, nasce o projeto UNDERSEE, no
âmbito da prestação de serviços de monitorização da qualidade da água de sistemas em corpos
de água com origem numa colaboração entre as empresas Matereo e Ingeniarius, e o Laboratório
de Energética e Detónica (Ledap), da Universidade de Coimbra. No futuro, com o contributo deste
projeto, espera-se que a gestão do ciclo da água não seja apenas baseada numa previsão como o
é atualmente, mas também através de uma mudança de gestão com base em informações
obtidas por redes de sensores móveis, modelação e manipulação de dados, suportados pelas
tecnologias robóticas.
Palavras chave: Monitorização em tempo real; Qualidade da Água; Poluição; Emissários
Submarinos; Robótica Aquática
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ABSTRACT
Water is vital to all aspects of biological life. The prevention of pollution of the Portuguese
coastline is critical to protecting the environment, with obvious repercussions in the Tourism
sector and in turn, in the Economy. According to the European Union (EU) regulation released in
2012, with directives to Member States, to comply with environmental objectives of water
quality, with clear indications for the control of water abstraction, discharges, diffuse pollution,
and physical alteration of water bodies, several actions in water quality monitoring should be
taken. It is necessary to monitor the quality of water bodies, particularly in the surroundings of
coastal industries (e.g. Paper and Cellulose Industries). Real time monitoring of water quality, both
on the surface and in depth, allows to control the state of the water and to support timely
decision making.However, there are many challenges associated with water quality monitoring
one needs to overcome. To meet the needs identified by the EU, as well as to overcome such
challenges, the UNDERSEE project was created to provide water quality monitoring services in
water bodies, from a collaboration between Matereo and Ingeniarius companies, and the
Laboratory of Energetics and Detonics (Ledap), from University of Coimbra.In the future, within
the scope of this project, water cycle management will no longer be based on the forecast of
what might happen, but through a new management paradigm based on the information
acquired by sensor networks, modelling and data manipulation, all supported using robotic
technologies.
Keywords: Real Time Monitoring; Water Quality; Polution; Industrial Discharges; Aquatic Robotics

1. INTRODUÇÃO
A água é de vital importância em praticamente todos os aspetos da vida biológica. O controlo da
qualidade da água, tanto à superfície como subaquaticamente, permite evitar a poluição e outros
fenómenos nocivos (Olness, 1995). A informação obtida a partir do controlo da qualidade da água
pode ser utilizada para entender o impacto da natureza e dos seres humanos na qualidade da
água, permitindo que se desempenhe um papel decisivo na sua conservação. Isto é de elevada
importância considerando que a qualidade da água influencia a saúde humana e ambiental.
Portanto, quanto mais eficientes e sistemáticos forem os sistemas de monitorização da água, mais
seremos capazes de reconhecer e evitar problemas de contaminação.
De acordo com o regulamento da UE lançado em 2012 para orientar os Estados Membros para
atingir objetivos ambientais na qualidade da água, com diretrizes claras no controlo da captação
de água, descargas, poluição difusa e alteração física dos corpos de água, várias ações na
monitorização da qualidade da água devem ser tomadas1 .
No entanto, a qualidade da água pode ser difícil de mensurar, dado que essa está presente numa
vasta rede de ramificação, como rios, lagos, baías e afins. Cada secção da mesma massa de água
35

1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52012DC0670
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(por exemplo, rio) pode conter níveis drasticamente distintos de poluição. Como consequência, a
monitorização da água apresenta-se como um desafio eminente quando comparado com a
monitorização de outros meios, sendo que a localização dos instrumentos de medida dentro de
determinada bacia hidrográfica é fundamental e existe um leque elevado de variáveis a serem
mensuradas (Coquery et al., 2005).
Torna-se assim fundamental apresentar soluções que forneçam uma monitorização eficiente da
qualidade da água, substituindo recursos convencionais que apresentem perigo para o ser
humano, como mergulhadores especializados, bem como custos elevados, como redes de
sensores. Este projeto visa transpor a falta de soluções disponíveis no mercado para a
monitorização da qualidade da água a um custo reduzido, incidindo na análise autónoma dos
dados em tempo-real, recorrendo para o efeito aos sistemas robóticos. Efetivamente, as soluções
tecnológicas existentes no mercado não respondem de forma adequada às necessidades do
mesmo. Com vista a dar resposta a esta necessidade e ao mesmo tempo aproveitar uma
oportunidade de negócio neste âmbito, foi criado, em Janeiro de 2015, o projeto UNDERSEE, para
o desenvolvimento de um sistema multi-robô denominado ECHO5, com vista à prestação de
serviços de monitorização da qualidade da água e mapeamento subaquático de corpos de água
(e.g., mar, rio, lagos),com origem numa colaboração entre as empresas Matereo2 e Ingeniarius3 e
o Laboratório de Energética e Detónica (Ledap)4 , da Universidade de Coimbra.
36
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2. MONITORZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA
A exploração dos oceanos, seja para fins científicos ou económicos, tem vindo a tornar-se cada
vez mais importante, considerando diversos domínios, nomeadamente a procura de matériasprimas, a supervisão de condutas e cablagem subaquáticas, a coleta de dados biológicos, físicos e
químicos, e a monitorização do mar face às diferentes fontes de poluição (Felemban et al., 2015).
Esta secção apresenta o enquadramento estratégico definido por diretivas nacionais e
internacionais, bem como as variáveis relevantes a serem monitorizadas para aferir a qualidade
da água.
2.1. Enquadramento estratégico
A estratégia de longo alcance de várias diretivas europeias, tais como a Water Framework
Directive539e a Environmental Liabilities Directive, combinadas com a mudança de atitude em
2

http://matereo.com/
http://www.ingeniarius.pt/
4
http://www.ledap.org/
5
Source: The Water Framework Directive and the Floods Directive: Actions towards the 'good status' of EU water and
to reduce flood risks
3
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relação à proteção do ambiente, colocam uma forte ênfase na aceleração do desenvolvimento de
novas tecnologias de medição/aplicações/sistemas, que geram custo-benefício, robustez e
informações adequadas à sua finalidade, na abordagem tanto das necessidades atuais, como em
questões emergentes mais complexas, como a determinação da origem, avaliação da saúde
ecológica e novos poluentes. Como muitas outras atividades humanas usando sensores, a
indústria de água é fortemente influenciada pela evolução permanente da eletrónica,
telecomunicações e tecnologias de autonomia energética. Nos últimos anos, resultados
significativos foram obtidas em vários domínios do negócio da água, como o District Metered
Areas, deteção de fugas online e metrologia automatizada. As diretivas europeias, as pressões
competitivas ao nível do negócio e as expectativas de clientes, estão a criar necessidades com
vista a uma melhor gestão do ciclo da água. No futuro, a gestão do ciclo da água não será apenas
com base na previsão do que pode acontecer, mas também através de uma mudança de gestão
com base em informações obtidas por redes de sensores, modelação e manipulação de dados.
O Challenge 5 do Horizonte 2020refereque “uma ampla gama de monitorização de substâncias é
certamente insuficiente e inadequada em muitos Estados membros”. Em Portugal, a Associação
Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental estima um total de 3.705 milhões de euros de
investimento necessário para garantir os objetivos operacionais, divididos em múltiplos eixos
prioritários: Eixo 1: Proteção do ambiente, melhorando a qualidade das massas de água (918
M€),Eixo 2: Melhorar a qualidade dos serviços prestados (739 M€),Eixo 3: Otimização e gestão
eficiente dos recursos (1828 M€),Eixo 4: Sustentabilidade económico-financeira e social (12 M€) e
Eixo 5: Condições básicas (208 M€).
No seguimento de programas anteriores, o Estado Português definiu numa das linhas do plano de
ação do programa PENSAAR 20206 que “na atribuição de apoios financeiros, devem privilegiar-se
intervenções que garantam a prossecução de um número alargado de objetivos estratégicos e de
objetivos operacionais, com metas precisas e verificáveis definidas em linha com o PENSAAR 2020
e beneficiando o maior número possível de Entidades Gestoras (EG), sendo a maior urgência para
aquelas cujo fraco desempenho possa melhorar com essas ações e constituem uma fase inicial
necessária para a realização de outros investimentos por parte dessas EG.”. Esta situação deriva
do facto do setor confrontar-se atualmente com um conjunto de problemas que condicionam o
seu desenvolvimento e a implementação da nova estratégia e que devem ser resolvidos com
urgência através de uma ação concertada dos principais parceiros setoriais e entidades públicas
em particular, num contexto de consenso e compromisso político alargado que sustente uma
parceria ganhadora para o setor. Os aspetos críticos de definição da estratégia, da identificação
das soluções disponíveis e do reconhecimento de recursos disponíveis ou necessários, passam
pelo facto de que mais de 50% das EG apresentam avaliações insatisfatórias em 4 de 6
indicadores, a uma capacidade de realização insuficiente, à insustentabilidade económicofinanceira de um grande número de EG bem como à dependência do sector de recursos
financeiros, nomeadamente o acesso a endividamento para poder realizar investimentos.
40

6

https://poseur.portugal2020.pt/pt/not%C3%ADcias/pensaar-2020-uma-nova-estratégia-para-o-setor-deabastecimento-de-águas-e-saneamento-de-águas-residuais-aprovado/
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A novidade e o contributo inerente ao projeto UNDERSEE centra-se na monitorização da
qualidade da água e mapeamento subaquático com recurso a tecnologias robóticas, beneficiando
não só Portugal, como a competitividade Europeia. A atividade da UNDERSEE encontra-se
totalmente em linha com o RIS37 da Região Centro, incorporando a sua estratégia de
especialização inteligente, com foco na pesquisa, desenvolvimento e inovação em torno de um
dos domínios-chave definidas para a Região Centro: o mar. O projeto UNDERSEE incide, de igual
modo, em outras prioridades transversais definidas pela estratégia RIS3, tais como os recursos
sustentáveis, sendo que três em cada quatro áreas de foco, definidas como prioritárias para a
Região Centro, estão na base da tecnologia em desenvolvimento, nomeadamente, a valorização e
o uso eficiente dos recursos endógenos naturais, a tecnologia ao serviço da qualidade de vida e a
inovação territorial.
41

2.2. Variáveis marítimas a mensurar
Em contraste com a aquisição tradicional de dados, i.e., na atmosfera, os meios aquáticos são
conhecidos pela sua opacidade e por serem inóspitos, sendo que a integração de sistemas
sensoriais nesses se reflete num desafio acrescido (Stewart, 1991). Seja recorrendo ao uso de
tecnologia baseada em som ou em luz, os sistemas sensoriais subaquáticos apresentam um tradeoff entre alcance (i.e., distância da capacidade sensorial do dispositivo) e resolução (i.e., exatidão
e precisão das leituras). Deste modo, a adequada seleção de sensores depende,
indubitavelmente, do tipo de grandeza que se pretende mensurar.
De acordo com o grupo de investigação em infraestruturas marítimas (Expert Group on Marine
Research Infrastructures), em linha com as diretivas da Comissão Europeia e a framework do
sistema de observação oceanográfico global (Global Ocean Observing System), a Tabela 1
apresenta uma listagem de variáveis a serem mensuradas (EGMRI, 2013).Apesar da variedade de
variáveis relevantes a monitorizar, a literatura na área tem-se cingido a um subconjunto das
mesmas. As redes de sensores, sejam essas móveis ou estáticas, que têm vindo a ser utilizadas,
centram-se na monitorização da temperatura e pressão da água, bem como condutividade,
turbidez e alguns poluentes (Vasilescu et al., 2005). Os sistemas mais avançados apresentados na
literatura permitem realizar o rastreio de plumas de sedimentos provenientes, por exemplo, de
operações de dragagem, potencializando a monitorização e modelação do comportamento dos
ecossistemas subaquáticos (Li et al., 2006; Smith et al., 2010). Para estes efeitos, diversos
sensores têm vindo a ser utilizados. Os sensores de imagem, ou câmaras, são os mais comuns
neste tipo de aplicações subaquáticas; não só porque potenciam a teleoperação por parte de
operadores humanos, mas também porque podem ser utilizadas para medir as alterações visíveis
no ambiente envolvente, classificar espécies, ou até mesmo melhorar a estimativa de posição das

7

http://centro.portugal2020.pt/index.php/ris-3
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plataformas móveis com recurso a técnicas de visão por computador (Lin, & Kuo, 1997; Corke et
al., 2007; Murphy & Jenkins, 2010).
Tabela 1 - Variáveis marítimas a mensurar (EGMRI, 2013)
Natureza
Geofísica

Química

Biológica

Biofísica

Variável
nível do mar e batimetria
posição da linha costeira
temperatura e salinidade
Correntes
granulometria do sedimento
turbidez
teor de matéria orgânica do sedimento
nitrogénio orgânico dissolvido, fósforo e
silício
oxigénio dissolvido
biomassa bentónica
biomassa de fitoplâncton
coliformes termotolerantes
produtividade primária
atenuação da radiação solar

3. PROJETO UNDERSEE
O resultado que se deseja obter de qualquer sistema de monitorização da qualidade da água é a
sua capacidade em mensurar as devidas grandezas de forma distribuída, seja no espaço e no
tempo, e transmiti-las, preferencialmente, em tempo-real. Até à data, as principais abordagens
comerciais para monitorizar a qualidade da água incidem em redes de sensores que não possuem
mobilidade (e.g., Isodaq Technology), ou sistemas remotamente operados que apresentam
reduzida distribuição espacial (e.g., Hibbard Inshore). A utilização de robôs para monitorização da
qualidade da água tem vindo a ser explorada mais recentemente em contexto maioritariamente
académico (Dunbabin & Marques, 2012), seja utilizando robôs autónomos em tudo similares às
versões remotamente controladas (Jadaliha, & Choi, 2013), ou recorrendo a abordagens
biologicamente inspiradas (Tan, 2011). No entanto, a aplicabilidade dessas soluções ainda não
migrou para o mercado, sobretudo considerando que a vasta maioria apresenta desafios ainda
por superar, nomeadamente no que se refere à robustez dos sistemas completamente
autónomos, dos interfaces homem-máquina e da tomada-de-decisão coletiva do sistema
(Dunbabin & Marques, 2012). Este projeto pretende ultrapassar estes desafios, adotando
conceitos, metodologias e tecnologias, que, apesar de inovadores, apresentam viabilidade

458

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

técnica, propondo assim um sistema multi-robô aquático desenhado para a monitorização da
qualidade da água e mapeamento subaquático.
A solução proposta consiste no desenho e desenvolvimento de uma equipa de plataformas
robóticas para monitorizar a qualidade da água em cenários reais (e.g., oceano, rios, lagos, baías e
afins), sem recurso a equipas de mergulhadores profissionais nem vastas redes de sensores. O
desenvolvimento de plataformas robóticas aquáticas é um dos elementos chave iniciais do
projeto, incidindo na heterogeneidade, robustez e redundância do sistema, nomeadamente no
que se refere à distribuição espacial, autonomia energética, e comunicação inter-robô. O sistema
multi-robô aquático recorre a diversas tecnologias inovadoras, preparado com equipamento de
recolha de dados e uma ampla gama de funcionalidades.
O sistema multi-robô ECHO5 integra uma plataforma do tipo unmanned underwater vehicle
(UUV), denominada de Explorer, cujo objetivo incide na exploração e patrulhamento, tendo como
missão a monitorização da qualidade da água até aos 50 metros de profundidade, bem como na
execução do mapeamento subaquático (Figura 1).

Figura 1 - Representação esquemática do Explorer.

Integra sensores de monitorização da qualidade da água com capacidade de transmissão de
dados em tempo-real de múltiplos parâmetros pertinentes, tais como a densidade ótica das
partículas em suspensão, oxigénio dissolvido, pH, nutrientes, e temperatura, de modo a melhorar
a eficiência do processo de tomada de decisão em relação à estratégia de manter a qualidade da
água disponível para os consumidores, zonas piscatórias e habitats aquáticos. Integra também
sensores de visualização multiespectral e sonar, que complementam o sistema de dados a

459

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
___________________________________________

transmitir em tempo real, bem como um sistema de análise granulométrica para análise de
poluentes sólidos ou coloidais em suspensão, mediante recolha, por separação do fluído de
suporte (água do mar, na generalidade dos casos), com a filtragem do fluido poluído original em
membranas microporosas e posterior reconstrução das suspensões a partir das membranas
recolhidas.
A arquitetura geral da solução adota os algoritmos apresentados em Couceiro et al. (2015) e
Portugal et al. (2015). O primeiro incide na exploração com vista a convergir em direção a
determinado parâmetro (e.g., valores de pH entre 6-942, oxigénio dissolvido entre 80-12042 em
% de saturação de O2), enquanto que o segundo permite realizar uma rotina de vigilância
previamente definida pelo operador humano. Este tipo de abordagem permite que o sistema atue
de forma completamente autónoma, redirecionando a capacidade cognitiva do operador humano
aos dados recolhidos e transmitidos em tempo-real para uma cloud. A arquitetura geral do
sistema apresenta a interligação entre as diversas unidades que compõem o sistema, sendo este
classificado como uma solução conectada à internet, beneficiando assim dos recursos de
computação em cloud e Internet-of-Things (IoT). Apesar do sistema ser dotado de tomada-dedecisão autónoma, a arquitetura global inclui uma componente humana, sendo que o sistema
pode ser operado remotamente, permitindo que o operador humano interaja com as unidades
aquáticas diretamente através de uma interface digital. Torna-se assim possível a visualização dos
dados recolhidos pelo sistema, bem como teleoperação dos robôs, em tempo real e via internet.
Uma interface centrada no usuário permite operar facilmente o sistema multi-robô, seja por
teleoperação de cada unidade individualmente, ou comandando todo o sistema.

CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO
Este artigo apresenta uma visão geral do projeto UNDERSEE, cujos principais objetivos estão
relacionados, por um lado, com a aplicação bem sucedida em cenários reais de uma série de
contribuições científicas no âmbito da exploração e patrulhamento distribuído multi-robô, já
validadas em contexto de simulação e laboratorial, e, por outro lado, com o desenvolvimento e
integração de um sistema robótico de técnicas disruptivas para navegação, comunicação e
cooperação em ambientes aquáticos, sendo de destacar a capacidade de perceção automática do
meio envolvente, bem como a operação resiliente durante longos períodos de tempo do sistema
robótico em missões de monitorização da qualidade da água.
O projeto UNDERSEE encontra-se atualmente em fase de desenvolvimento, com diversas
componentes já implementadas e validadas em contexto laboratorial, nomeadamente as
estratégias de exploração e patrulhamento, bem como o posicionamento subaquático utilizando
técnicas de multilateração e a troca de dados em tempo real com o servidor cloud. Como trabalho
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futuro, irá prosseguir-se com o desenho e desenvolvimento da equipa de plataformas robóticas
heterogéneas com capacidade para navegação autónoma em ambiente aquático,
compreendendo uma plataforma subaquática descrita neste artigo (Explorer), uma plataforma de
superfície para gestão de dados e coordenação da equipa de robôs (Ranger), e múltiplas
sonobóias para auxiliar no processo de posicionamento do Explorer (Scouts). Isto será seguido
pela validação do método distribuído de exploração Robotic Darwinian Particle Swarm
Optimization (RDPSO) (Couceiro, 2015) e de patrulhamento Concurrent Bayesian Learning
Strategy (CBLS) (Portugal & Rocha, 2015), adequando-os a equipas de múltiplos robôs a atuarem
em cenários aquáticos reais. Independentemente do método, ambos beneficiarão do
desenvolvimento, integração e validação no sistema multi-robô aquático de um método de
perceção artificial, baseado em fusão sensorial (e.g., side-scan, sensor de imagem, sensores de
monitorização ambiental, entre outros), para deteção, identificação e caracterização do meio
envolvente no contexto de uma missão de monitorização da qualidade da água, tendo em
consideração informação contextual.
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RESUMO
As temáticas relacionadas com a água emergem com particular destaque nas orientações
curriculares/metas curriculares de geografia do 3º ciclo do Ensino Básico (CEB) e nos programas
de Geografia do Secundário. Para além de evidenciarem a água como uma componente essencial
dos sistemas naturais e como recurso insubstituível na quase totalidade das atividades humanas,
os conteúdos programáticos, tanto do 3º ciclo básico como no secundário, enfatizam vários
objetivos, dos quais se destacam a compreensão da desigualdade distribuição da água quer em
termos espaciais, quer em termos temporais; a água enquanto recurso e os riscos (naturais e
antrópicos) associados à sua desigual distribuição espaciotemporal. Outra das perspetivas
abordadas relaciona-se com as reservas atuais e futuras de água potável, as quais dependem, por
um lado, da capacidade para conservar, reutilizar e racionalizar a sua utilização e, por isso, da
cooperação internacional, no sentido de uma gestão integrada deste recurso finito e vulnerável.
Com o presente trabalho pretende-se analisar o modo como os programas se estruturam no
sentido de promover a Educação Ambiental, e contribuir para a formação dos alunos para que
adquiram conhecimentos, competências e atitudes, no sentido de compreender e intervir na
adequada gestão dos recursos hídricos.
Palavras-chave: Água; metas curriculares/programas; ensino da Geografia, Educação Ambiental
ABSTRACT
The issues related to water emerge with particular emphasis on curriculum guidelines of
geography of the 3rd cycle of basic education (CBE) and of the Secondary programs of Geography.
Apart from highlighting water as an essential component of natural systems and in almost all
human activities, program contents, both the 3rd CEB as Secondary emphasize several objectives,
such as understanding the unequal spatiotemporal distribution of water; water as resource and
risk (natural and human) associated with its irregular spatial and temporal distribution. Other
discussed perspectives are related to the current and future drinking water supplies that depend
both the ability to save, reuse and rationalize its use as the international cooperation towards and
integrated management this finite and vulnerable resource.
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The present study aims to examine how geography programs are structured to promote
environmental education, and contribute to training students to acquire knowledge, skills and
attitudes in order to understand and participate in water resources management.
Keywords: Water; goals/programs; Geography Teaching; Environ mental Education

1. INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural e é um bem que é preciso preservar pois, apesar de dominar o nosso
planeta, apenas uma pequena parte se pode consumir. É, pois, um recurso natural, escasso, frágil
e insubstituível, mas é um recurso renovável, que não se perde nem desaparece, antes se
transfere e se renova, através do ciclo hidrológico. Este ciclo consiste na circulação constante da
água entre a terra, os oceanos e a atmosfera através de mudanças de estado físico. A água do
globo é transferida por evapotranspiração para a atmosfera, onde se condensa formando nuvens,
voltando para terra por precipitação. À superfície terrestre, parte da água fica retida, infiltrandose ou escoando-se e por fim evapora-se de novo.
A água é um tema amplo no contexto educacional e pode ser abordado de diversas perspetivas. A
água como tema gerador, apoiado nos conceitos fundamentais, deve ser entendida pelos
professores como relações entre os conteúdos e a ação educativa numa perspectiva de diálogo e
de troca de saberes, numa proposta de ação interdisciplinar.
Em Portugal, o tema da água, não segue esta perspetiva. Antes, porém, encontra-se disseminado
por diferentes disciplinas. No que à Geografia diz respeito, o tema emerge com particular
destaque nas orientações curriculares/metas curriculares do ensino básico e nos programas do
ensino secundário. Nestes, enfatizam-se temas e objetivos, destacando-se a desigual distribuição
da água no planeta, as atuais e futuras reservas de água potável e que estas dependem da
capacidade para preservar, reutilizar e racionalizar a sua utilização e da cooperação internacional,
no sentido de uma gestão integrada.
Com este trabalho pretendemos abordar o tema da água, sobre a sua distribuição no planeta e da
importância da sua integração no Ensino e na Educação. Pretendemos analisar o modo como os
programas do ensino básico e secundário promovem uma educação para a água contribuindo
para a formação dos jovens, para que adquiram conhecimentos, procedimentos e atitudes
capazes de virem a ser cidadãos esclarecidos e saberem agir local e globalmente.

2. A ÁGUA
A água é uma substância formada por dois átomos de hidrogénio e um de oxigénio. É um
composto químico cuja molécula se traduz segundo a fórmula H2O.
A água pura é incolor, inodora e não tem sabor, mas tem a capacidade de dissolver um conjunto
de outras substâncias, como por exemplo, sais minerais. Ao ter a capacidade de se infiltrar
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ocupando os espaços vazios existentes no subsolo, vai interagindo com as rochas que atravessa,
dissolvendo e precipitando outras substâncias. Quando aquecida pela energia do Sol, evapora-se
para atmosfera passando do estado líquido ao gasoso e aí pode condensar, passando novamente
ao estado líquido. Por fusão passa do estado sólido ao estado líquido. A água quando atinge
temperaturas inferiores a zero graus Celcius transforma-se em gelo pelo processo de solidificação
e, ao nível das águas do mar, entra em ebulição quando atinge a temperatura de cem graus
centígrados. É um bem que é preciso preservar, é único e ainda não existe nada que a possa
substituir.

3. A ÁGUA NO PLANETA
É comum ouvirmos dizer que a água é fonte de vida. Ela é essencial à sobrevivência dos seres
vivos: dos Homens, dos animais, das plantas. A água para além de ser uma fonte de riqueza é
também um recurso natural que não está distribuído de igual modo pelo planeta, mas está
presente por toda a parte. Ocupa cerca de 70% da superfície terrestre e é por isto que vista do
espaço, a Terra assume a cor azulada. A água está presente nos oceanos, nos mares, nos rios e
nos lagos, nos glaciares, na atmosfera, enfim, em todos os seres vivos. Cerca de 97% de toda a
água no planeta é salgada, ou seja, são os oceanos e os mares que armazenam a quase totalidade
da água existente, mas esta água é imprópria para consumo. Da maior parte da hidrosfera, isto é,
todos os recursos hídricos da Terra, 3% da água é doce, mas só cerca de 1% está disponível para
uso. Esta água é potável e encontra-se no estado sólido, nas calotes polares, no estado gasoso, na
atmosfera e no estado líquido, nos cursos de água, nos lagos, reservatórios da superfície terrestre
e no subsolo, constituindo as águas subterrâneas. Em suma, a quantidade de água potável
disponível no planeta é reduzida.
Na Terra a água está sempre em circulação. A energia do Sol e a gravidade movem a água que
circula entre os oceanos e mares, a atmosfera e a superfície terrestre, num ciclo permanente e
durante o qual a água sofre mudanças no seu estado. A energia emitida pelo Sol aquece a água da
superfície terrestre que se encontra em estado líquido. Esta evapora-se e transforma-se no
estado gasosos deslocando-se para a atmosfera. Aí o vapor de água ao encontrar regiões com
temperaturas mais baixas condensa-se em gotículas, que ao se agregarem em torno de núcleos
de condensação, formam as nuvens. Quando estas micro gotículas se unem, tornam-se mais
pesadas do que o ar e caiem para a superfície terrestre sob a forma de precipitação, sob a forma
de chuva. A água está agora novamente no estado líquido. Por vezes esta precipitação pode ser
sob a forma de neve, granizo ou saraiva e, desta vez, atinge a superfície terrestre no estado
sólido. Ao cair, esta água, quer no estado líquido, quer no estado sólido vai alimentar rios, lagos e
ribeiras através do escoamento superficial, ou infiltrando-se no solo dando origem ao escoamento
subterrâneo, alimentando as plantas. A água é absorvida pelos seres vivos e é depois libertada
para a atmosfera através da respiração e da transpiração. Tanto o escoamento superficial como o
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subterrâneo vão alimentar os mares, os oceanos de uma forma direta, reiniciando-se todo o
processo de circulação de água denominado ciclo da água ou hidrológico.
Do ponto de vista geográfico, as maiores extensões de água correspondem aos oceanos sendo o
oceano Pacífico a maior massa de água oceânica do planeta, cobrindo por si só um terço da
superfície terrestre. As regiões intertropicais possuem abundantes quantidades de água em
estado líquido, enquanto nas regiões polares ela se encontra em estado sólido. Nas regiões
desérticas a água escasseia e grandes regiões do continente africano, do Médio Oriente, da
Austrália e do continente americano registam escassez de água.
Os países desenvolvidos consomem muito mais água do que os países emergentes e menos
avançados, tanto do ponto de vista individual como coletivo. A água é essencial para a maioria das
atividades humanas. Ela é consumida em grande quantidade na agricultura, na pesca, no turismo,
nas atividades recreativas e de lazer. O aumento demográfico crescente, em especial o aumento
de população urbana e o desenvolvimento industrial mundial, criam enormes problemas relativos
ao seu uso e à sua gestão. Este recurso natural é fácil de poluir. Com um consumo tão exaustivo o
Homem tem que ter muito cuidado com o uso da água potável, porque em alguns lugares do
planeta regista-se já a sua escassez. É preciso que todos tomem consciência que perante a
desigual repartição deste recurso, perante as alterações climáticas que se estão a fazer sentir, há
abundância em algumas regiões do mundo, e escassez, noutras. Não existe nada que possa
substituir este recurso natural. Por isso, é preciso que hajam medidas políticas de uso, gestão e
desenvolvimento sustentável para este recursos natural tão precioso.

4. A ÁGUA E A EDUCAÇÃO
O artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos da Água promulgada pela ONU em 1992
estabelece que “A água faz parte do património do planeta. Cada continente, cada povo, cada
nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos”
(ONU, 1992). No seu artigo quinto, “a água não é somente uma herança dos nossos antecessores;
ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. A sua proteção constitui uma
necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem para com as gerações presentes e
futuras” (ONU,1992). Também, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em julho
de 2010, aprovou uma resolução, sobre o acesso à água e ao saneamento, salientando que é um
direito humano essencial ao pleno desfrute da vida. A mesma Assembleia proclamou o ano de
2013 como o Ano Internacional da Cooperação pela Água (UNESCO). Por sugestão da ONU, todos
os anos no dia 22 de Março é comemorado o Dia Mundial da Água. O objectivo desta iniciativa é
promover a inserção da dimensão cultural no tratamento do tema da água, além de promover
hábitos que valorizem este recurso ambiental. Esta preocupação universal pela água demonstra a
sua importância e exige uma gestão adequada e atual deste recurso natural, tendo em atenção a
perspectiva de empréstimo às gerações futuras.
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O tema da água, na atualidade, é um assunto do discurso do quotidiano dos cidadãos, em todos
os segmentos sociais. Está presente na legislação, nos media, em todos os documentos
curriculares e manuais escolares de todo o mundo. Mas a tomada de conhecimento dos
problemas ligados à água não se modifica por si só, nem resolve a sua gestão. Mais do que tudo, é
necessário uma reflexão sobre os próprios problemas inerentes à sua existência, à sua desigual
repartição e à sustentabilidade da sua utilização. Neste contexto é importante o papel da
Educação e do Ensino, do papel da formação escolar de todos os alunos para que adquiram
conhecimentos, procedimentos e atitudes no sentido de compreender e intervir na realidade,
perceber e ter uma consciência desde muito cedo sobre a crise hídrica. É importante uma
formação que os conduza a pensar de forma global com o fim de a agir localmente. Este tipo de
pensamento é algo de fundamental para a promoção da gestão racional da água e
consequentemente do seu desenvolvimento sustentável no sentido da sua recuperação,
conservação e preservação. Cabe aos professores recorrerem ao currículo e interpreta-lo,
configurando práticas educativas voltadas à compreensão da realidade local e global e ao
fomento de hábitos e atitudes no que diz respeito ao uso racional da água.
O tratamento de temas ambientais sobre a água no(s) currículo(s) escolar(es) permite a inserção
de conceitos científicos e atividades diversificadas que possibilitam a discussão de atitudes,
valores e responsabilidades dos estudantes. O ensino do tema da água pode ser feito segundo
diferentes perspectivas. Uma das perspectivas têm como ponto de partida uma situação
problema a partir de um tema social, interrelacionando-o diretamente com o conhecimento
científico e tecnológico. Partindo da água na sociedade recorre-se aos conceitos científicos para
compreender a situação da problemática deste recurso. Com exemplos concretos e quotidianos
dos alunos, confrontam-se as opiniões, analisam-se criticamente as situações e as questões
políticas e de cidadania. Aos professores cabe o papel de questionar os alunos, elaborar projetos,
realizar trabalhos de campo. Deste modo os alunos que contextualizam o estudo da água, acabam
por desenvolver a capacidade de tomada de decisão perante problemas e a problemática sobre
este recurso natural e a procura de soluções sobre o mesmo. Este processo de desenvolver o
ensino da água apoia-se na ideia de que quanto mais o individuo assume uma postura ativa na
pesquisa de um tema/problema do seu interesse, tanto mais aprofunda a sua tomada de
consciência em torno da realidade (Freire, 1993).
A água sendo um recurso natural que faz parte do quotidiano das pessoas, gera uma situação de
constantes questões e discussões sobre o conhecimento e a realidade deste recurso. O tema água
como objeto de estudo, em torno de uma situação educativa agregadora, vai envolver o pensar e
o praticar, partindo de um estudo da realidade que abrange o social, o histórico, o científico e o
tecnológico permitindo uma partição mais significativa e dinâmica no processo ensinoaprendizagem. Este tema gerador atua como facilitador do processo de ensino aprendizagem, ao
ser de fundamental importância de sobrevivência para todo o ser vivo.
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5. A ÁGUA E O SEU ENSINO NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA EM PORTUGAL
A água sendo um tema social relevante, integrado numa problemática de degradação ambiental,
é um tema aliciante que evidencia interpelações com a ciência, a tecnologia, a sociedade, que
pode propiciar condições para o desenvolvimento de atitudes responsáveis pelos alunos. É um
tema que pode desenvolver a articulação entre a teoria e a prática quotidiana e da realidade
concreta da vida dos nossos dias, preparando os jovens com habilidades cognitivas e sociais
fundamentais e permite-lhes uma melhor preparação para enfrentarem a realidade do
quotidiano.
Neste contexto, o tema da Água pode contribuir para o cumprimento da Lei de Bases do Sistema
Educativo Português, Lei nº 46/86 de 14 de Outubro com a sua última alteração pela Lei 85/2009
de 27 de Agosto, que “visa assegurar uma formação onde sejam equilibradamente
interrelacionados o saber, o saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a cultura do
quotidiano (artigo 7º, b)). Ao nível do ensino secundário, este visa “fomentar a aquisição e
aplicação de um saber cada vez mais profundo assente no estudo, na reflexão crítica, na
observação e na experimentação” (artigo 9º,c) e “formar a partir da realidade concreta de vida
regional e nacional, e no apreço pelos valores permanentes da sociedade, em geral, e de cultura
portuguesa em particular, jovens interessados na resolução dos problemas do país e
sensibilizados para os problemas de comunidade internacional (ibidem, d). Estamos perante uma
Lei que privilegia uma formação de jovens assente na teoria e na prática, na cultura escolar e
quotidiana, da realidade concreta da vida regional e nacional e na sociedade portuguesa em geral,
nos seus problemas e da comunidade internacional.
A água que existe no planeta Terra e na sua atmosfera que a envolve é um tema que é tratado em
diversas disciplinas, nomeadamente, na disciplina de Geografia, quer ao nível do ensino básico,
quer ao nível do ensino secundário. Esta disciplina tem como uma das suas finalidades
“proporcionar aos alunos uma formação que lhes facilite a compreensão da crescente
interdependência dos problemas que afetam os territórios e as relações do Homem com o
ambiente, permitindo-lhes participar nas discussões relativas à organização do espaço e
desenvolver atitudes de solidariedade territorial, numa perspetiva de sustentabilidade”( ME, DES,
p.6). O seu papel é o de deixar o aluno descobrir “o mundo em que vivemos, com especial
atenção para a globalização e as escalas local e nacional, deve enfocar criticamente a questão
ambiental e as relações sociedade natureza” (Cavalcanti, 1988, p.23), incentivando-se um
processo ensino-aprendizagem ativo. Busca-se um ensino mais ativo de modo a que os alunos
ganhem consciência do seu processo de aprendizagem. A Geografia, enquanto disciplina
educativa, ensina não apenas determinados saberes concretos e constitui-se como um
instrumento que permite conhecer o mundo em que vivemos, sobretudo no que se refere à sua
estrutura espacial e aos fenómenos que nele ocorrem. Assim, a Geografia escolar pode contribuir
para o desenvolvimento e problematização do tema água.
Entretanto em 2012 as Orientações Curriculares para os Ensinos, Básico e Secundário mudaram.
De acordo com Decreto-Lei 139/2012 de 5 de Julho o currículo para estes níveis de ensino,
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concretizam-se por planos de estudo (artigo 2, ponto 2) e “os conhecimentos e capacidades a
adquirir e desenvolver pelos alunos de cada nível e cada ciclo de ensino têm como referencia os
programas das disciplinas e áreas curriculares, bem como as metas curriculares a atingir por ano
de escolaridade e ciclo de ensino” (ponto 3). Para a disciplina de Geografia foram elaboradas
metas curriculares para o Ensino Básico, mas ao nível do Ensino Secundário, o(s) programa(s)
ficaram inalterados. O tema da água não surge como tema aglutinador gerador do conhecimento.
Antes porém surge disseminado pelos diferentes domínios e subdomínios do ensino básico e dos
temas e subtemas do Ensino Secundário.
5.1. A água no Ensino Básico
A Água surge no Ensino Básico no 2º ciclo (5º e 6º ano de escolaridade), no programa de História
e Geografia de Portugal. O tema surge apenas no Domínio A Península Ibérica: Localização e
Quadro Natural, mais precisamente, no subdomínio relativo ao Quadro Natural desta península. É
pois objetivo que os alunos compreendam os elementos do clima, os fatores que interferem no
clima da Península Ibérica, a distribuição regional dos principais elementos do clima, a diversidade
climática da Península Ibérica. Não sendo o foco, a água é aqui um conteúdo abordado
indiretamente, mas é um elemento presente no clima ibérico e português. Ainda no 2º ciclo é
abordado quando se pretende que os alunos conheçam e compreendam os principais rios da
Península Ibérica, pois têm que os localizar, descrever as diferenças de caudal entre o norte e o
sul do país, definir bacias hidrográficas e redes hidrográficas e caracterizar de forma breve a rede
hidrográfica onde habitam. Não sendo o tema central, a água está presente no seu percurso à
superfície da terra e no território português.
Ao analisarmos os programas do 7º, 8º e 9º ano de escolaridade (3ºCiclo) verificamos que estes
são constituídos por 6 domínios, dois por cada ano de escolaridade, a saber: A Terra, Estudos e
Representações, o Meio Natural, População e Povoamento, Atividades Económicas, Contrastes de
Desenvolvimento, Riscos, Ambiente e Sociedade. Cada um destes domínios está subdividido em
subdomínios, e cada subdomínio em metas e descritores. Mais uma vez, e como já dissemos
anteriormente, o tema da água nunca é abordado como um tema abrangente, mas disseminado
pelos diferentes domínios, subdomínios, metas curriculares e descritores.
Assim, ao nível do 7º ano de escolaridade, a primeira menção ao tema surge no domínio Terra:
Estudos e Representações, no subdomínio, Localização dos diferentes elementos da superfície
terrestre, nomeadamente quando os alunos devem ser capazes de conhecer especificidades
físicas e humanas dos diferentes continentes, ou seja, os oceanos e os grandes rios mundiais.
Mas, é no domínio Meio Natural que a água está sempre presente. No subdomínio O Clima está
presente quando se pretende que os alunos compreendam o clima como resultado da influência
dos diferentes elementos atmosféricos, compreendam a variação da temperatura em função da
proximidade ou afastamento do oceano, compreendam os diferentes fenómenos de condensação
e sublimação, compreendam a distribuição da precipitação à superfície terrestre, compreendam a
influencia das massas de ar na variação da precipitação, a ação de fatores regionais na ocorrência
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de precipitação. Está presente quando se pretende que os alunos compreendam a importância da
representação gráfica da temperatura e precipitação na caracterização dos tipos de clima, nas
relações entre os tipos de clima e as diferentes formações vegetais nas regiões quentes,
temperadas e frias, nomeadamente, no clima e principais formações vegetais de Portugal.
Ainda no 7º ano de escolaridade básica seguem-se os subdomínios O relevo e A dinâmica de uma
bacia hidrográfica. Enquanto no primeiro a água é abordada enquanto agente erosivo e os alunos
devam compreender os agentes externos responsáveis pela formação das diferentes formas de
relevo, no segundo, pretende-se que os alunos compreendam conceitos relacionados com a
dinâmica de uma bacia hidrográfica em geral e das bacias hidrográficas portuguesas. Pretende-se
que os alunos distingam os conceitos de rede hidrográfica de bacia hidrográfica, distingam caudal
de regime fluvial, caracterizem os diferentes regimes fluviais (perenes, intermitentes e efémeros),
expliquem os fatores responsáveis pelos diferentes caudais e regimes fluviais, distingam leito
normal de leito de inundação/leito maior e de leito de estiagem/leito menor. É objetivo ainda que
os alunos compreendam a dinâmica de uma bacia hidrográfica, onde deverão ser capazes de
caracterizar o perfil longitudinal e transversal de um rio, identifiquem os diferentes secções de um
rio, relacionem as características das diferentes secções de um rio com os processos de
erosão/acumulação predominantes, localizem as principais bacias hidrográficas em Portugal e
expliquem a variação espacial e temporal do caudal dos rios portugueses como resultante da
interação entre fatores naturais e antrópicos. Já no final do 7º ano de escolaridade está previsto
que os alunos abordem o subdomínio A dinâmica do litoral. Se bem que o foco esteja noutros
conceitos, a água dos oceanos e dos mares é o agente modelador da linha de costa, a nível
mundial e em Portugal. Estuda-se a água que circula entre a atmosfera e a superfície terrestre e o
seu escoamento superficial das linhas de água até aos oceanos e mares.
Ao nível do 8º ano de escolaridade, retoma-se o tema da água, no subdomínio A Pesca. Aqui a
água dos oceanos é o foco, em especial quando se pretende que os alunos compreendam a
importância do oceano como fonte de recursos, em especial, os alimentares e o oceano como
património natural, e a problematização da sua importância da preservação ambiental, o seu
potencial económico e alargamento da dimensão do nosso território.
Finalmente, quando se analisam as metas curriculares do 9º ano, o tema da água parece ser
tratado de forma encoberta, em especial no Domínio Contrastes de Desenvolvimento quando se
abordam os subdomínios em que se questiona o diferente grau de desenvolvimento dos países do
mundo e a interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento. A água,
em especial no que diz respeito à sua escassez, à poluição e salubridade, é estudada enquanto
obstáculo natural ao desenvolvimento, já que a água potável é um elemento de primordial
importância. Mas é no domínio, Riscos, Ambiente e Sociedade que a água tem maior tratamento.
Está associada aos riscos naturais quando os alunos têm que compreender a importância dos
furacões, dos tornados, das secas, e das vagas de frio e as ondas de calor, das cheias e
inundações, os movimentos de vertente e avalanches como risco naturais com influência sobre o
meio e a sociedade. Está associada aos riscos mistos, quando os alunos têm que estudar a
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poluição atmosférica e compreender a sua influencia na formação do smog e das chuvas ácidas,
no ozono e efeito de estufa, compreender a importância da hidrosfera no sistema terrestre.
5.2. A água no ensino secundário
No que ao ensino secundário diz respeito, e relativamente ao programa de Geografia A, a água é
focada essencialmente no tema Os Recursos Naturais de que a população dispõe: usos, limites e
potencialidades, nomeadamente, no subtema Os Recursos Hídricos. Tendo como base de
referência o território Nacional, A especificidade do clima português, As disponibilidades hídricas,
superficiais e subterrâneas, e A gestão dos recursos hídricos são o foco de estudo.
Pretende-se que os alunos reconheçam o papel do ciclo hidrológico na manutenção do equilíbrio
da Terra, conheçam a circulação geral da atmosfera na zona temperada do Hemisfério Norte,
relacionem a variabilidade da precipitação com a deslocação, em latitude das cinturas de altas e
baixas pressões, analisem as situações meteorológicas que mais frequentemente afetam o estado
de tempo em Portugal, expliquem os tipos de precipitação mais frequentes em Portugal,
relacionem a variação de precipitação com a altitude e a disposição do relevo, caracterizem o
clima de Portugal Continental e Insular, relacionem as disponibilidades hídricas com a quantidade
e o tipo de precipitação. Os alunos devem ainda caracterizar a rede hidrológica, relacionar o
regime dos cursos de água com a irregularidade da precipitação, conhecer os fatores que
interferem na variação do caudal dos cursos de água, equacionar a necessidade de
armazenamento das águas superficiais, conhecer os fatores que condicionam a produtividade
aquífera, reconhecer que as atividades humanas interferem na quantidade e qualidade das águas,
equacionar os riscos de gestão dos recursos hídricos, debater medidas conducentes ao controlo
da quantidade e qualidade das águas e debater a importância do ordenamento das albufeiras e
das bacias hidrográficas.
Segundo a dimanação do Ministério da Educação o tratamento do subtema Os Recursos Hídricos
“deve privilegiar uma abordagem que evidencie a importância da água como componente
essencial dos sistemas naturais e como recurso insubstituível na quase totalidade das atividades
humanas e deve centrar-se na análise das disponibilidades hídricas em Portugal e dos problemas
relacionados com a sua utilização” (ME- DES, 2001, p. 36). Salienta-se ainda que é importante
“que as reservas futuras de água dependem, por um lado, da capacidade para conservar,
reutilizar e racionalizar a sua utilização e, portanto, de cooperação internacional, no sentido de
uma gestão de integração deste recurso finito e vulnerável” (ibidem). Continuando a reportar-nos
ao programa de Geografia A, dentro de outras sugestões de níveis de abordagem é importante a
compreensão das razões da variabilidade estacional da precipitação, nomeadamente, que se
estabeleça as relações da precipitação e outros elementos climáticos, se inventarie a água
superficial e subterrânea existente em Portugal, afim de averiguar as disponibilidades hídricas
portuguesas refletindo sobre as diferentes disponibilidades hídricas dessas bacias. É ainda
importante que se faça a reflexão sobre a irregularidade do regime dos rios portugueses,
procurando analisar a interferência dos fatores físicos e humanos nas variações dos caudais, afim
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de equacionar os problemas do uso das reservas hídricas. Os lagos, as lagoas, as albufeiras de
Portugal devem ser estudadas, assim como as águas subterrâneas, nomeadamente os aquíferos
do baixo Tejo, as águas cársicas e as águas minerais. Águas minerais que são estudadas também
no tema Recursos do Subsolo quando se pretende que os alunos reconheçam a necessidade de
valorizar este recurso endógeno, e reconheçam a importância das termas no desenvolvimento de
atividades de turismo e lazer. Voltando ao tema Recursos Hídricos é importante “refletir sobre os
problemas que podem colocar em risco as nossas disponibilidades hídricas, nomeadamente a
poluição, a eutrofização, a salinização e a desflorestação; por outro lado, deve-se problematizar a
distribuição da água, o custo, a qualidade, o avanço técnico e a organização administrativa das
redes de abastecimento de água existentes em Portugal, não esquecendo os problemas que se
colocam à evacuação das águas usadas” (ibidem, p. 37). A importância dos planos de
ordenamento de albufeiras de águas públicas (POA) e os planos de bacia (POBH) precisam de ser
abordadas, mas a potencialização deste importante recurso natural implica o controlo
quantitativo e qualitativo da água. Portanto é fundamental debater as estratégias conducentes à
racionalização dos consumos, ao tratamento e reutilização da água.
À semelhança do que acontece no Ensino Básico, a água dos oceanos é também estudada no
Ensino Secundário, no subtema os Recursos Marítimos. É importante que os alunos
compreendam que o espaço marítimo é um “sistema complexo e dinâmico, em que os fatores
naturais e humanos se interligam”(ME-DES, p.39). Insiste-se na potencialização do uso do mar, o
que implica que não basta conhecer, mas é necessário gerir, preservar e controlar, evidenciandose a proteção dos recursos marinhos e, portanto, da água dos oceanos.
A água não volta a ser objeto de estudo no Ensino Secundário, senão no ponto do programa de
Geografia C, que foca A (re)emergência dos conflitos regionais e dos fatores potencialmente
geradores de tensões e conflitos. O ponto a ser abordado é “as guerras da água” e o nível de
abordagem a privilegiar deve apontar para a gestão dos recursos comuns.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A água fonte de vida no planeta emerge em várias temáticas das orientações curriculares do
ensino básico e secundário, na disciplina de Geografia. A abordagem que se privilegia não se
reporta ao tema aglutinador, gerador de conhecimento, onde os conteúdos científicos,
tecnológicos e sociais se interligam numa perspectiva interdisciplinar. Antes, porém, o tema da
água encontra-se disseminado por disciplinas. Tendo a geografia escolar a finalidade de não
ensinar apenas determinados saberes concretos, mas constituir-se como um instrumento que
permite conhecer o mundo em que vivemos, a sua estrutura espacial e os fenómenos que nele
ocorrem, a água tem um lugar privilegiado. De facto, o tema está disseminado no Ensino Básico e
Secundário imbricado noutros temas, mas onde a sua ação na superfície terrestre é fundamental.
Está presente no 2º ciclo, na disciplina de História e Geografia de Portugal, quando se estuda o
Quadro Natural da Península Ibérica, assim como os seus principais rios e bacias hidrográficas. O
Meio Natural, do mundo e de Portugal, no que diz respeito ao Clima, ao Relevo, a dinâmica de
474

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

uma bacia hidrográfica e do litoral são abordados já, quando a disciplina é autónoma no 3º ciclo.
A água é fundamentalmente focada como elemento erosivo e modelador da paisagem e da
superfície terrestre. Estuda-se a água que circula entre a atmosfera e a superfície terrestre e o seu
escoamento superficial, das linhas de água até aos oceanos e mares. No Ensino Básico é ao nível
do 9º ano que a água volta à ribalta no Domínio Riscos, Ambiente e Sociedade. Enquanto se
abordam Os Riscos Naturais e Mistos estudam-se fenómenos onde a água está presente, quer no
seu estado líquido, sólido e gasoso, ou seja, a hidrosfera no sistema terrestre.
Tendo o território português como foco de estudo, estuda-se a água enquanto elemento fulcral
do subtema Os Recursos Hídricos. É neste tema do programa que se reconhece o papel do ciclo
hidrológico no equilíbrio da Terra, se estuda a circulação atmosférica, as situações meteorológicas
que afetam o estado de tempo em Portugal, os tipos e variações de precipitação no país. É neste
tema que se percepciona as disponibilidades hídricas, os cursos de água e seu caudal, as
necessidades de armazenar as águas superficiais e a produtividade aquífera. Finalmente,
equacionam-se os riscos de gestão dos recursos hídricos, as atividades humanas que interferem
na quantidade e qualidade da(s) água(s) e se debatem medidas conducentes ao seu controlo e do
ordenamento de albufeiras e bacias hidrográficas.
Com os programas e orientações curriculares estabelecidos os alunos podem adquirir
conhecimentos, procedimentos e atitudes sobre a água, com o fim de compreender e vir a
intervir na realidade, perceber e ter uma consciência sobre a sua existência no nosso planeta, nos
seus diversos estados, na sua distribuição e ação na superfície terrestre, tomar consciência, do
seu uso, da sua escassez, na sua conservação e preservação. O papel do professor é de suma
importância ao contribuir para a formação dos alunos com práticas educativas voltadas à
compreensão da realidade local e global e o fomento de hábitos e atitudes no que diz respeito ao
uso racional da água. Podem, assim, desenvolver um pensamento reflexivo sobre uma promoção
de gestão racional da água e consequentemente do seu desenvolvimento sustentável.
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RESUMO
Embora seja um direito básico, vital à sobrevivência, o acesso à água tornou-se crítico para
milhões de indivíduos, especialmente os pobres. De bem renovável e inesgotável, a água passou a
ser concebida como questão da sobrevivência planetária. Quando um recurso é valioso ou
essencial para a sobrevivência, a sua disputa pode gerar tensões. A água é essencial à
sobrevivência e simultaneamente escassa em algumas áreas do planeta – estão, pois, conjugadas
duas razões para que este bem possa ser fonte de discórdia e de conflitos. Apesar de
aparentemente não gerar uma conflitualidade maior, dado o menor mediatismo do tema quando
comparado com outras problemáticas, as guerras de água terão tendência em tornar-se, cada vez
mais, um problema global gerador de inúmeros e intensos conflitos.
Esta temática insere-se nos conteúdos programáticos do 12º Ano da disciplina de Geografia C, no
tema: Um Mundo Policêntrico, subtema: A (re)emergência de conflitos regionais, unidade
didática: As guerras da água. Pretende-se através da finalidade educativa, sensibilizar os alunos
para as transformações profundas verificadas nas condições geopolíticas mundiais para uma
melhor compreensão da dinâmica do mundo atual, nomeadamente os conflitos pelo controlo e
gestão dos recursos hídricos.
Com a comunicação pretende-se apresentar as estratégias de ensino/aprendizagem para lecionar
a unidade didática. Estas privilegiam a análise, reflexão e discussão de forma a um envolvimento
de cidadania consciente e responsável de cada um dos alunos na preservação e defesa de um
bem que é comum a todos.
Palavras-chave: água; conflitos; geopolítica, didática

ABSTRACT
Although access to water is a fundamental right, it has become critical for millions of individuals,
especially the poor. Water is essential to survival and yet it is at the same time scarce in some
areas of the planet. Thus, these two combined reasons explain why this good is a source of
discord and conflict. Apparently, and due to the minor coverage of the issue compared to other
problems, water wars do not originate a greater conflict. Nevertheless, they tend to become more
and more a global problem responsible for numerous and intense conflicts.
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This topic is included in the 12th form syllabus of Geography C, being part of sub-theme: The
(re)emergence of regional conflicts - teaching unit: Water wars. With an educational purpose, it is
intended to raise awareness among students of the deep changes observed in global geopolitical
conditions, so that they can better understand the dynamics of today's world, including the
conflicts for the control and management of water resources.
This paper is intended to present teaching / learning strategies in order to teach this unit. They
focus in particular upon analysis, reflection and discussion so that students are aware of their
citizenship and responsibility regarding preservation and protection of a common good to
everyone.
Keywords: water; conflicts; geopolitics, teaching
1. INTRODUÇÃO
A distribuição desigual dos recursos hídricos no tempo e no espaço, a sua alteração e uso abusivo
pelo ser humano têm constituído fonte de tensão em muitas partes do mundo. As relações entre
água e segurança são complexas, e os riscos de violência associados estão a aumentar, tal como a
população, o consumo de recursos e os problemas ambientais.
As rivalidades políticas entre países ou regiões, em resultado da escassez de água, das disputas
pelo controlo das bacias hidrográficas e dos cursos de água ou mesmo pela exploração de
recursos hidrológicos subterrâneos, têm aumentado. Os conflitos poderão agravar-se com o
impacte das alterações climáticas, que apontam para uma diminuição da precipitação e para o
aumento das áreas, da frequência e da intensidade das secas em algumas regiões do mundo.
De entre os países que registam falta deste recurso, destacam-se os que se localizam nas regiões
do Médio Oriente e do Norte de África, o que, a somar aos conflitos já ai existentes, vai agudizar a
tensão entre esses países. Têm-se registado também disputas pela água dos rios e dos lençóis
subterrâneos na América do Norte (rio Grande), na América do Sul (rio da Prata e rio Paraná), no
Sul e Sudeste da Ásia (rio Mekong e rio Ganges) em África (rio Nilo e aquíferos do Sara) e no
Médio Oriente (rios Jordão, Litani, Orontes, e Eufrates e aquíferos de Gaza e da Cisjordânia).
Ao longo do tempo, ocorreram inúmeros conflitos por causa deste recurso que já foi considerado
como o “novo petróleo”. Apesar de aparentemente não se considerar uma conflitualidade maior,
dado o menor mediatismo das problemáticas, as guerras da água foram e terão tendência em
tornar-se, cada vez mais, um problema global.
As problemáticas apresentadas constituem o ponto de partida para a concetualização e
elaboração da planificação a curto prazo de Geografia C (12º ano) que a seguir se apresenta.

2. PLANIFICAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA
Tema: Um Mundo Policêntrico
Subtema: A (re)emergência dos conflitos regionais
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Unidade didática: As guerras da água
Nº de Aulas: 1 (de 90 minutos)
Finalidade Educativa: Sensibilizar os alunos para as profundas transformações verificadas nas
condições geostratégicas mundiais, para uma melhor compreensão da dinâmica do mundo atual,
nomeadamente os conflitos pelo controlo e gestão dos recursos hídricos.
Questões-chave:
- Problematizar a importância crescente que assume a segurança mundial, na atualidade.
- Questionar quais os fatores potenciadores de tensões e conflitos pela posse da água e as regiões
onde ocorrem.
Objetivos Específicos:
Analisar o mapa com a disponibilidade de água doce, a nível mundial;
Localizar as regiões do planeta onde existe escassez de água;
Explicar as causas responsáveis pelos conflitos em torno da água;
Definir stress hídrico;
Localizar os principais conflitos mundiais relacionados com a água;
Localizar as principais bacias hidrográficas dos rios internacionais que são motivo de
conflitos;
Relacionar os principais conflitos no Médio Oriente com a localização dos recursos
hídricos desse território;
Definir Geopolítica da Água;
Referir as consequências das guerras da água;
Mencionar soluções que minimizem estes conflitos;
Desenvolver uma atitude crítica relativamente aos diferentes modelos de
desenvolvimento e à gestão sustentável dos recursos hídricos.
Pré-requisitos: ciclo hidrológico, aquíferos, desenvolvimento sustentável, caudal de um rio, rede
hidrográfica, bacia hidrográfica, salinização dos solos, stress hídrico, dessalinização, rios
internacionais.
Conceitos novos: gestão de recursos comuns, transvase, Geopolítica da água.
Avaliação:
Avaliação diagnóstico – aquando da introdução da temática, para que seja possível partir
do conhecimento prévio dos alunos.
Avaliação formativa oral – relacionando e problematizando os conteúdos.
Avaliação formativa escrita – na realização de uma ficha de trabalho e resolução de
atividades do manual.
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Avaliação sumativa - no final da exploração dos conteúdos, aquando da realização da ficha
de avaliação.

3. EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS
A aula terá como sumário, a (re)emergência de conflitos regionais: as Guerras da Água Geopolítica da Água. Estudadas, em anos anteriores, as principais características da Hidrosfera,
bem como alguns dos problemas que afetam a qualidade e distribuição da água, é momento de
analisar as disputas pelo acesso e posse da água, a nível mundial. Trata-se de um tema que suscita
interesse e curiosidade, e que procura alertar e fazer refletir os alunos sobre os fatores
potenciadores de tensões e conflitos regionais, neste caso, pela posse e controlo da água.

Figura 1 - Disponibilidade em água doce

O ponto de partida e estratégia de motivação para o estudo da Guerra da Água, será a projeção
da afirmação de Ismail Serangeldin (vice-presidente do banco interamericano do
desenvolvimento): “ Se as guerras do século XX foram causadas pela procura de petróleo, as do
século XXI serão pela obtenção de água potável”. Após o comentário da referida afirmação,
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apresentar-se-ão as problemáticas a abordar ao longo da aula, que serão analisadas e
comentadas, tendo como base o mapa com a disponibilidade em água doce.
Pretende-se, com esta estratégia, que os alunos reflitam sobre as desigualdades/contrastes no
acesso a água potável, a nível mundial. Conscientes destas desigualdades, serão solicitados a
enunciar e registar as principais causas responsáveis pelas guerras da água.
Apresentar-se-á, neste contexto, a reportagem da EuroNews “A luta pela água e pela
sobrevivência no corno de África”, exemplo de um território severamente marcado pelo problema
em estudo. Com a duração aproximada de sete minutos, a reportagem será explorada sob a
orientação prévia do professor. A turma será dividida em três grupos, a cada um dos quais será
distribuída um guião que remeterá, para os aspetos económicos, políticos e sociais resultantes
das guerras da água. Cada grupo partilhará oralmente, com a turma, os aspetos que registou, de
forma a suscitar um pequeno debate.

Figura 2 - Conflitos relacionados com a água 1999 - 2012
Fonte: Popular Science, 2014

Passar-se-á, então, à análise dos principais conflitos e tensões mundiais que têm como motivo a
disputa pela posse e controlo da água. Neste contexto, apresentar-se-á o mapa que remete os
alunos para os conflitos mundiais relacionados com a água de 1990 a 2012.
A apresentação deste recurso permitirá introduzir, localizar e explicar alguns dos conflitos.
Começar-se-á pela análise dos conflitos vividos em Israel. Nesse sentido, recorrer-se-á à análise
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do mapa da figura 2 - Conflitos relacionados com a água 1999 - 2012 e leitura do texto: Jordão – o
eterno conflito das águas.
JORDÃO – O ETERNO CONFLITO DAS AGUAS
Israel, os territórios palestinianos e a Jordânia
necessitam do rio Jordão, mas Israel controlao e corta as fontes durante as épocas de
escassez. O consumo palestiniano é então
restringido severamente por Israel.
A Guerra entre israelitas e palestinianos é,
também, uma guerra pela água. A fonte do
conflito é o rio Jordão cujas águas são usadas
por Israel, Jordânia, Síria, Líbano e Cisjordânia.
A agricultura e a indústria de Israel requerem
água desse rio, bem como das águas
subterrâneas da Cisjordânia. Embora somente
3% da bacia do rio Jordão esteja em território
israelita, esta área proporciona 60% das
necessidades de água de Israel.
A guerra de 1967 foi, também, uma guerra
pela água das Colinas de Golan, do Mar da
Galileia, do rio Jordão e da Cisjordânia. Esta é,
também, uma das grandes dificuldades para
que Israel e Palestina celebrem um acordo de
paz.
Fonte: Fernando Alcoforado – Os conflitos
mundiais pela água, 2012.

Figura 3 - Médio Oriente, a convergência de todas as conflitualidades

Com recurso ao método expositivo, far-se-á uma abordagem cronológica dos principais
acontecimentos relacionados com a posse e disputa da água, nesta região do globo. As
conclusões serão registadas. Analisar-se-á ainda, com recurso à mesma estratégia, a
situação/problema dos recursos hídricos noutros países do Médio Oriente e do Norte de África.
De seguida, apresentar-se-á um estudo de caso de interesse e relevância – a extinção do lago
Chade. O estudo de caso do lago Chade pretende mostrar que a simples construção de diques ou
barragens, de modo a satisfazer necessidades de irrigação agrícola, poderá estar também na
origem de conflitos pela posse de água.
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Figura 4 - Lago Chade em extinção

Neste momento, os alunos serão solicitados a apresentar, discutir e posteriormente registar o
conceito de geopolítica da água. A partir das informações que já dispõem, os alunos serão
induzidos a mencionar as principais consequências das guerras da água. A propósito destas
consequências, a hidropirataria será alvo de uma breve análise. Trata-se de um processo
associado ao contrabando e posterior comércio de água doce, feito por navios petroleiros na foz
dos grandes rios. Apresentar-se-á uma breve reportagem que, terá como objetivo sensibilizar os alunos
para o problema do comércio ilegal de água doce e contaminação dos rios de água doce através de
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descargas de água salgada. A exploração do conteúdo da reportagem será feita através do diálogo
vertical/horizontal.
Depois de analisadas as principais consequências resultantes das guerras pelo acesso e posse de água, o
professor solicitará, à turma, que enuncie soluções que permitam minimizar o problema em estudo.
Posteriormente, será apresentada e comentada a afirmação do sociólogo Boaventura de Sousa Santos –
“Há necessidade de Democratização da Água”. Relembrar-se-á, a este propósito, a importância dos
princípios fundamentais contidos na Declaração Universal dos Direitos da Água, através da leitura de
alguns extratos da referida Declaração.
A projeção do esquema conceptual – As Guerras da Água, permitirá a articulação e sistematização dos
conteúdos.
CONCLUSÃO
A escassez de água potável tem enquadrado e fundamentado a previsão de que o século XXI será
caracterizado por guerras de água. Alguns autores têm procurado prever as regiões onde estas ‘guerras
de água’ terão lugar. As previsões da ocorrência de guerras sobre água durante o século XXI não devem
assim ser sobrestimadas. Devem desenvolver-se políticas de água, de inovação, de investimento e de
educação. O reconhecimento de que a resposta não está em continuar a tentar encontrar e transportar
mais água, mas sim em aumentar a eficiência da utilização através de inovação, educação e criatividade
poderá constituir, segundo alguns autores, um fator crucial no sentido de reagir e agir proactivamente
sobre esta dinâmica.
Repensar a educação, os métodos pedagógicos e as estratégias, em função dos conteúdos
programaticos, neste caso – as Guerras da água, dos objetivos delineados e da finalidade educativa deve
ser imperativo de todo o processo de ensino/aprendizagem.
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RESUMO
A erosão costeira é um risco natural e, dada a atual complexidade do fenómeno, deve ser
encarada também como um risco social. Cabe à geografia, enquanto ciência social, cujo objeto de
estudo é o espaço geográfico, alertar, consciencializar e sensibilizar os alunos para esta
problemática, tanto mais que este fenómeno atinge parte significativa do território nacional e
afeta a vida de muitas comunidades.
Alguns estudos têm-se debruçado sobre a relação entre a educação para o risco e o ensino,
sobretudo, o da Geografia. Disto são reflexo as Metas Curriculares de Geografia para o 3º ciclo do
Ensino Básico e, mais recentemente, o Referencial de Educação para o Risco, destinado à
Educação Pré-Escolar e aos Ensinos Básico e Secundário. Nos documentos é possível observar um
reforço das temáticas associadas ao risco e, em particular, ao risco associado à erosão costeira.
Com o presente trabalho pretende-se refletir sobre o contributo do ensino da Geografia na
educação para o risco e, simultaneamente, verificar a eficácia do uso da notícia escrita enquanto
recurso pedagógico facilitador da interiorização das aprendizagens, promotor do exercício de uma
cidadania consciente face, por um lado, à gestão do risco e, por outro, à sua prevenção.
De facto, a notícia escrita é, para além de, um relato factual e concreto de problemas do espaço
geográfico, um retrato de acontecimentos e de vivências individuais e coletivas. Na nossa ótica,
esta duplicidade, poderá potenciar no aluno a criação de uma relação de empatia com o território
e com as suas problemáticas. Assim, com este recurso – a notícia escrita – tão espacial e
temporalmente definido, será possível contribuir para uma verdadeira educação geográfica, capaz
de formar cidadãos geograficamente conscientes e consequentemente pró-ativos na sociedade.
Palavras-chave: Educação para o Risco, Ensino de Geografia, Erosão Costeira; Notícia como
Recurso Pedagógico.
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ABSTRACT
Coastal erosion is a current problem and both a natural and a social risk. The geography as a social
science, whose object of study is the geographical space must alert, aware and sensitize students
to these issues.
This paper aims to reflect about the contribution of geography teaching in the education for risk
and the use of news as an educational resource in the teaching-learning process. In fact, the news
is a picture of events and experiences in the geographic space, and its use in geographical
education can contribute to the formation of citizens geographically conscious and more
proactive in society.
Keywords: Education for the risk, Geography teaching, Coastal erosion; News as a pedagogical
resource

1. A EDUCAÇÃO PARA O RISCO – UMA PREOCUPAÇÃO CRESCENTE NO ENSINO DA GEOGRAFIA
“A ideia de risco tem acompanhado desde sempre o homem. No princípio, os riscos eram
exclusivamente naturais; a pouco e pouco, além desses apareceram outros como consequência
das suas próprias atividades, tendo ou não componente natural. Hoje, os riscos são já de toda a
ordem, desde os naturais, aos socioeconómicos ou aos tecnológicos” (Faugères, 1991 cit in
Rebelo, 2003: 11).
Com efeito, na sociedade dos dias de hoje o risco está presente, sejam os riscos naturais,
antrópicos, tecnológicos e sociais. “As ameaças ao ambiente, os perigos de confronto militar, a
crise socioeconómica e financeira, as ameaças à saúde e falta de segurança, a generalização de
epidemias à escala mundial têm tornado o ‘risco’ um dos paradigmas da sociedade moderna”
(Nunes et al., 2013: 144). Esta sociedade de risco, como enuncia Beck (1999) e Giddens (1992)
caracteriza-se pela produção e gestão dos riscos típicos de processos de modernização.
Para Rebelo (2003: 252), “o risco é (…) o somatório de algo que nada tem a ver com a vontade do
homem (‘aleatório’, ‘acaso’, ‘casualidade’, ou ‘perigosidade’) com algo que resulta da presença
direta ou indireta do homem, a vulnerabilidade”, e segundo as Nações Unidas “o risco resulta da
combinação da probabilidade de ocorrência de um evento com as suas consequências negativas”
(ISDR, 2009 cit in Lourenço, 2015a: 9).
Por conseguinte, as questões ligadas ao risco têm merecido uma crescente preocupação, tanto
por parte dos académicos como por parte da sociedade civil. Também ao nível da Educação,
considera o respetivo o Conselho Nacional (2011) que a escola deve incutir a educação para o
risco dado que viver, conhecer e agir na sociedade de risco pressupõe novas competências
pessoais e conhecimentos, que resultem numa cidadania mais ativa e que esta deve ser
promovida nas crianças e jovens. De facto, a Recomendação nº 5/2011, que promove a educação
para o risco nas escolas, quer “transformar a escola num agente de intervenção e num motor de
mobilização da sociedade, em matéria de educação para o risco” (Nunes et al, 2013: 147).
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É, assim, neste contexto que surgem algumas alterações na temática da educação para o risco,
primeiro através das “Metas Curriculares do 3º ciclo do ensino básico, de Geografia” (2013/14), e
mais recentemente através do “Referencial de Educação para o Risco” (2015).
A disciplina de Geografia já abordava conteúdos que se prendiam com a temática dos riscos –
como era o caso dos subtemas ‘Riscos e Catástrofes Naturais’ no 7º ano de escolaridade, e
‘Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: grandes desafios ambientais’ e ‘Estratégias de
preservação do património’, ambos no 9º ano de escolaridade. Mas, aliado aos poucos tempos
letivos disponibilizados à disciplina, e juntando o facto de os programas curriculares serem muito
extensos e muitas vezes não serem terminados, estas temáticas ou eram dadas muito
superficialmente ou não eram mesmo lecionadas (sobretudo as referentes ao 7º ano de
escolaridade). Ora, as metas curriculares para o 3º ciclo do ensino básico, de Geografia, vêm
alterar substancialmente estas temáticas onde é possível agora notar a primazia e importância
dadas à educação para o risco, visível no domínio ‘Riscos, Ambiente e Sociedade’, e nos
subdomínios ‘Riscos naturais’ e ‘Riscos mistos’, conteúdos do 9º ano de escolaridade.
Em relação ao Referencial de Educação para o Risco, promovido pela Direção Geral da Educação,
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares e pela Autoridade Nacional de Proteção Civil,
pretende ser uma referência na educação para o risco na educação pré-escolar, nos 1º, 2º e 3º
ciclos do ensino básico e no ensino secundário. Este Referencial pretende conter as linhas
orientadoras para consciencializar os alunos em relação aos riscos naturais, tecnológicos e
mistos1.
O objetivo do presente trabalho centra-se na problemática da erosão costeira em Portugal e na
aplicação da notícia escrita como recurso pedagógico no ensino da Geografia e na educação para
o risco. Com efeito, a zona Costeira tem uma importância estratégica em termos ambientais,
económicos e sociais (Gomes, 2007), sendo que nas faixas de baixa altitude e sem proteções
naturais rochosas existe uma situação generalizada de regressão ou recuo da “linha de costa”,
verificando-se o agravamento dos fenómenos de erosão e a sua expansão para troços outrora não
afetados (migração de praias para o interior, enfraquecimentos dos volumes acumulados nas
praias e dunas). Assim, é fundamental compreender os fatores que contribuem para a
vulnerabilidade da costa portuguesa, a ação dos agentes erosivos, bem como identificar medidas
de mitigação dos processos erosivos atuais.

1

Este Referencial mereceu severas críticas por parte de Lourenço (2015b), ao referir que este deveria ter sido
elaborado em articulação com os conteúdos programáticos de outras disciplinas, sobretudo com a Geografia. De facto,
o Referencial para o Risco deveria ter sido feito tendo como base as Metas Curriculares das disciplinas dos diferentes
graus de ensino. Além disso, e segundo o mesmo Autor, o Referencial tem carências a vários níveis, desde não enfatizar
os riscos sociais (hoje muito em voga, devido à problemática dos refugiados e das migrações forçadas), não dar
importância suficiente aos riscos antrópicos e notar-se uma desadequação entre os conteúdos e o público-alvo (como
por exemplo: ‘Distinguir os principais efeitos do movimento de massa de vertentes’ dirigido aos alunos do ensino préescolar).
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2. A NOTÍCIA ESCRITA COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO ENSINO DA GEOGRAFIA
Pensar geograficamente é evidenciar um olhar geográfico e sobretudo promover o
desenvolvimento de um raciocínio geográfico nos alunos. “Sendo assim, ensinar Geografia é
ensinar, por meio de temas e conteúdos, um modo de pensar geograficamente e espacialmente o
mundo” (Cavalcanti, 2010: 7).
“A sociedade é cada vez mais uma sociedade de informação, fruto de uma revolução tecnológica
responsável pela rapidez cada vez maior dos meios de comunicação (Pereira et al, 2013: 5) e
como tal, é cada vez mais frequente a utilização de meios tecnológicos e informáticos como
recursos pedagógicos, tornando-se um desafio não só inovar no processo de ensinoaprendizagem, mas também cativar a atenção e motivação dos alunos. Contudo, o uso das
tecnologias de informação e comunicação não impõe a exclusão de outros recursos pedagógicos,
que, para além de proporcionarem a desejada diversificação de estratégias, apresentam um
potencial de exploração diferenciado, igualmente rico e motivador.
De facto, o texto literário de caráter não ficcional, no nosso entender pode revelar-se uma
ferramenta útil e versátil na abordagem das questões geográficas, quer do ponto de vista das
estratégias de desenvolvimento das aprendizagens, quer ainda pela dimensão humana e de
vivência que introduz ao desenvolvimento dos conteúdos. “A Geografia, apoiada ou não em
testemunhos literários, tem como fim descrever e, se possível, explicar as paisagens naturais e a
vida humana à superfície da Terra. (…). O recurso às fontes literárias pode trazer uma real
profundidade humana, longe da estreiteza estatística e económica” (Choupina, 2005: 31).
O documento de caráter noticial pode transformar-se em recurso pedagógico e material para ser
usado nas aulas, que exige a construção de uma abordagem geográfica, cabendo ao Professor
orientar os alunos para uma adequada interpretação da notícia, dado que esta representa a visão
de um momento ou acontecimento do jornalista, sendo assim trata-se de uma leitura subjetiva
(pessoal, individual) do espaço.
“A importância do jornal está no seu grande papel de penetração, cujos textos atravessam para
além da sua cidade de edição e são introduzidos em contextos sociais e culturais totalmente
diversificados, onde as mesmas mensagens são lidas, interpretadas e elaboradas pelos sujeitos”
(Alves et al, 2009: 2).
De facto, nos dias de hoje os meios de comunicação encontram-se de forma muito premente e
permanente na vida dos alunos (e de toda a sociedade em geral), influenciando assim as visões
sobre o território, diminuindo as distâncias, invadindo as escolas e as casas a toda a hora (Alves et
al, 2009), e como tal, o tratamento da notícia não deve e, no nosso entender, não pode estar
ausente da sala de aula de Geografia.
Pinto (1995: 39) refere a imprensa como instrumento pedagógico que proporciona “um
alargamento notável dos recursos e das fontes de informação disponíveis” e “pode tornar-se num
suporte significativo de novas metodologias de ensino-aprendizagem, mais ativas e participativas,
centradas mais na procura e na construção do saber do que propriamente numa assimilação mais
ou menos acrítica do saber já constituído”.
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A utilização da peça jornalística como recurso do processo ensino-aprendizagem em Geografia vai
muito além da leitura direta da notícia, dado que “a observação, o reconhecimento, a
sensibilidade e o entendimento foram desenvolvidos indiretamente, envolvendo atividades como
análise de textos, dados estatísticos, notícias, (…), documentários, imagens, entre outros
procedimentos” (Alves, 2009: 5). De facto, “o uso dos textos literários, nas suas múltiplas
variantes, permite ainda combater o perigo do empobrecimento cultural e pessoal favorecido
pela excessiva compartimentação/ especialização dos programas” (Choupina, 2005: 22).
São inúmeros os autores que defendem não só a utilização de recursos inovadores, como
também recursos mais ‘básicos’, como é o caso da notícia escrita: “O Professor ao utilizar a
metodologia de trabalhar com o jornal impresso em sala de aula, pode identificar na notícia,
inúmeros conteúdos geográficos que permitem aproximar o aluno da realidade na qual vive,
proporcionando ao mesmo tempo o (re) conhecimento do espaço geográfico, que até então lhe
era alheio” (Souza et al, 2012: 78).
Andrade (1995: 50), no seu trabalho com os alunos relativo à utilização das notícias em sala de
aula, afirma que “parecem, no entanto, os jornais que mais atraem a atenção dos jovens” e que
estes “podem ser escola paralela à escola e exercer, em relação a esta, uma função de
complementaridade”. A imprensa pode revelar-se assim num instrumento de ensinoaprendizagem na sala de aula. O professor pode trabalhar um jornal em torno de causas,
consequências e contextos de um determinado problema, levando o aluno a procurar e construir
saber.
No que diz respeito à educação para o risco, em particular, tratando-se de uma temática
iminentemente geográfica e espacial, a Geografia, e o ensino da Geografia devem tirar partido
disso e explorá-la. De facto, o espaço geográfico é o objeto de estudo privilegiado da Geografia e
“o lugar deve ser uma referência constante, levando ao diálogo com os temas, mediando a
interlocução e a problematização necessária à colocação do aluno como sujeito do processo
(Cavalcanti, 2010: 6).
A temática da educação para o risco remete-nos para a formação do aluno enquanto cidadão,
geograficamente e ambientalmente responsável, pró-ativo e conhecedor da realidade (que
implica riscos).

3. A NOTÍCIA ESCRITA COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO ENSINO PARA O RISCO – O CASO DA
EROSÃO COSTEIRA
Corria o ano letivo de 2012/2013 quando na sequência do estágio pedagógico em Geografia nos
‘aventurámos’ a utilizar a notícia escrita como recurso pedagógico numa aula sobre a costa
portuguesa, a erosão costeira e os riscos inerentes.
Numa turma com cerca de 25 alunos, do 10º ano de escolaridade e para uma aula de 90 minutos,
pretendíamos lecionar três conteúdos: a costa portuguesa, a erosão costeira e a erosão e políticas
de ordenamento do território. Com efeito, a utilização da notícia escrita como recurso no
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processo de ensino-aprendizagem aplicou-se ao conteúdo erosão costeira, com os seguintes
objetivos: definir erosão costeira; enunciar fatores que contribuem para a erosão costeira;
localizar áreas na costa portuguesa, afetadas pela erosão; compreender os efeitos da erosão
costeira; compreender e justificar porque é que a faixa litoral portuguesa está em constante
perigo; e compreender a importância da educação ambiental na sociedade. Para a preparação da
aula recorremos aos sítios na internet dos principais jornais do nosso país e fizemos uma seleção
de seis notícias, que os alunos iriam ler, interpretar e analisar em grupo. Essas notícias, cujos
excertos se seguem, são provenientes dos jornais Público, Jornal de Notícias e Diário de Notícias.
Vagueira é onde a erosão provoca maior recuo da costa
Jornal de Notícias – 01.05.2013
O litoral da Vagueira, em Aveiro, é a área que regista maior recuo da linha de costa.
Portugal é um dos países europeus mais afetados pela erosão costeira.
“Na região da Vagueira, por exemplo, o risco de perda de terreno é muito grande”, avançou à Lusa,
Filipe Duarte Santos, professor da Universidade de Lisboa, que ainda lembrou que “nos anos 40, o
sítio onde as ondas rebentavam na Vagueira estava afastado cerca de um quilómetro relativamente
ao sítio onde hoje está”.

Mar ganha terreno na Praia de Mira
Diário de Notícias – 19.08.2011
A erosão costeira é um fenómeno que tem roubado metros de areal a Portugal. Na Praia de Mira, no
Bairro Norte, o mar está a avançar impiedosamente sobre a duna, ameaçando destruir a única
muralha que ainda protege as habitações. (…)
Carlos Milheirão, presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, assume que “há um risco, ainda
que para já não muito iminente, de o mar chegar às casas, sobretudo com as marés vivas”.
Há pouco mais de cinco anos, dois dos esporões da Praia de Mira foram reconstruídos, mas
continuam a ser muitos os que veem nessa estrutura o problema, mais do que a solução: “Está bem
patente que os esporões estão a acelerar o desgaste da costa”.

Praias têm cada vez menos areia e a culpa é das barragens, diz especialista.
Público – 12.05.2013
“Norte e Centro são as regiões cujas praias estão em maior risco de desaparecer. A este problema
juntam-se as falhas no ordenamento do território, que permitem a construção desenfreada junto ao
mar.(…)
“Falta-nos areia vinda de terra para o mar”, alerta Adriano Sá, da Universidade do Porto. Só no Douro,
as barragens tiram mais de 1,5 milhões de toneladas de areia por ano à costa.(…)
O Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território confirma que as praias da
região centro registam uma ‘elevada taxa de erosão’ agravada pelo inverno rigoroso que passou. A
praia do Furadouro (Ovar) perde por ano nove metros de areal e a da Costa Nova perde anualmente
oito metros de areal.”
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Governo prepara intervenções em arribas instáveis – Perigo iminente
Público – 12.05.2013
(…) Apesar do perigo, assinalado em muitos casos, os banhistas ignoram avisos e utilizam praias com
arribas instáveis. (…)
É o caso das parais de Porto do Barril e de Coxos, em Mafra.

Portugueses vivem cada vez mais perto do mar
Público – 24.11.2013
“Um em cada nove portugueses já vive na costa e o número de pessoas e de edifícios continua a subir
apesar dos riscos das alterações climáticas e da erosão costeira. (…)
O número de habitantes nas freguesias do país que confinam com a costa aumentou cerca de 68% entre
1970 e 2011, de 738 mil para 1,2 milhões de habitantes. (…)
Na Vagueira, o mar avançou 26 metros entre 2002 e 2010. Ainda assim, a população cresceu 20% desde
1991 e o número de edifícios subiu 28%.”

Governo prepara intervenções em arribas instáveis
Público – 12.05.2013
O governo vai fazer derrocadas controladas de arribas instáveis em algumas praias portuguesas para
assegurar uma normal época balnear. (…)
Desde Outubro registaram-se 15 derrocadas entre São Pedro de Moel (Marinha Grande) e o Cabo
Espichel (Sesimbra).
(…) No litoral algarvio há dois locais que necessitam de recurso a derrocada controlada: as praias de
Santa Eulália e da Maria Luísa, em Albufeira – onde há quatro anos morreram cinco pessoas devido à
queda de uma arriba.

Posteriormente à leitura da notícia, foi dado a cada grupo um guião para os auxiliar na
interpretação das notícias, onde se pretendia que respondessem aos seguintes tópicos: qual é o
problema abordado?; qual é a área afetada?; quais os fatores que contribuem para o problema
em análise? existem populações em risco?; quais são os possíveis danos para as populações?;
quais são as medidas de prevenção?; e quais são as medidas de mitigação?. Para concluir, foi
elaborado um quadro síntese com todas as respostas de modo a que os alunos registassem, no
caderno diário, os principais conteúdos explorados em cada uma das notícias.
De facto, no final da aula, após refletirmos nas estratégias, nos conteúdos e nos recursos
adotados, concluímos que a análise das notícias escritas foi bastante proveitosa para os alunos,
ajudando-os a consolidar os conhecimentos que tinham sido adquiridos. “A utilização de texto
literário (seja de que caráter for) no ensino da Geografia ainda não é muito significativa. Na nossa
opinião, foi muito bem-sucedido, contribuindo não só para os objetivos da Geografia, como para a
leitura e para a cultura dos alunos” (Oliveira, 2013: 79).
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Em relação à questão da importância da notícia escrita como recurso pedagógico, dado enfatizar
casos concretos e realidades próximas às dos alunos, foi visível e bastante pertinente observar o
interesse dos alunos por problemas que se passavam onde ‘eu já aí estive’ ou ‘costumo ir aí
passar férias’. De facto, quando escolhemos as peças jornalísticas e os excertos das notícias
pretendemos que fossem sucintas e objetivas, e que dissessem respeito a territórios concretos,
como o processo de erosão costeira na praia de Mira, a intervenção em arribas nos concelhos da
Lourinhã, Cascais, Mafra, Vila Nova de Gaia e Albufeira, e sobre o facto da urbanização crescente
e muitas vezes ‘desenfreada’ junto ao litoral, como é o caso da Vagueira (concelho de Vagos).

NOTAS CONCLUSIVAS
Dado vivermos numa sociedade onde o risco está sempre presente, a educação para o risco é
imperiosa. O risco existe em determinados locais é espacialmente delimitado, devido a
características do espaço geográfico, e dado que a Geografia estuda o espaço geográfico cabe à
Geografia, sobretudo ao ensino da Geografia, dar um maior ênfase e importância à educação para
o risco.
Uma das formas do ensino da Geografia abordar este tema junto dos alunos é através da notícia
escrita. De facto, a notícia relata problemas espacial e temporalmente definidos e, desta forma,
alerta também o aluno para os problemas no território.
A notícia escrita enquanto recurso pedagógico na educação para o risco contribui não só para
uma educação geográfica, mas também para uma educação ambiental e uma maior
consciencialização do risco, do espaço e dos problemas que rodeiam os alunos, formando assim
cidadãos geograficamente conscientes e que sejam, consequentemente, mais pró-ativos na
sociedade.
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RESUMO
A paisagem como resultado da conjugação de elementos físicos e humanos torna-se a expressão
espacial das interações do Homem com o meio, podendo ser estratégica na construção do
conhecimento, quer dos alunos, quer da comunidade em geral. O rio, pela sua extensão, da
nascente à foz, interseta diferentes unidades de paisagem, sendo elas tão diversificadas quanto
mais diversos forem os contextos territoriais, constituindo-se esse como um elemento unificador.
Essa multiplicidade de territórios torna-se mais complexa e densa quando, em vez de um único
curso de água, se considera toda a rede hidrográfica.
O rio e respetivos afluentes, mais que elementos de segregação territorial, podem ser encarados
como um elo de ligação entre os diferentes territórios, considerando-se esta diversidade como
uma mais-valia aquando da construção do conhecimento. Com a exploração pedagógica deste
recurso natural é possível abordar diferentes áreas temáticas que se enquadram ao nível do
currículo formal que cada aluno deve percorrer mas, também, ao nível dos saberes cívicos e da
identidade territorial que o (trans)formam num cidadão local.
Neste sentido, este artigo apresenta-se um programa educativo assente na metodologia de
projeto, pretendendo-se trabalhar com todas as escolas que integram a bacia hidrográfica do rio
Zêzere, desafiando os alunos a descobrirem o espaço geográfico que lhes é mais próximo,
percebendo-o como a interação de diversos elementos (físicos e humanos), relacionando-o com
os conteúdos curriculares abordados em diversas disciplinas e níveis de ensino mas, também,
tomando conta da riqueza do território que os envolve.
Palavras-chave: Paisagem, Aprendizagem formal, Identidade local, Rio Zêzere, Programa educativo
ABSTRACT
The landscape is a result of the combination of physical and human elements. Its interpretation
can be a strategic way of developing the students and the community knowledge and skills. The
river intersects many different landscapes and territorial contexts. Nevertheless, the river is more
than an element of territorial segregation. It can be seen as a relevant link between the different
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territories, considering this diversity as an asset for the construction of knowledge. With the
pedagogical exploration of this natural resource it is possible to approach many different thematic
areas that are included in the formal curriculum which each student must follow.
In conclusion, this work aims to propose an educational program that promotes a collaborative
project work with all schools of Zêzere hydrographic basin, challenging the students to discover
the nearby geographic area and interacting with diverse physical and human elements, relating
the curricula addressed in the various subjects and levels of education, but also taking care of the
richness of the environment that involves them.
Keywords: Landscape, Formal learning, Local identity, Zêzere river, Educational program

1. INTRODUÇÃO
Num momento em que o novo quadro comunitário se encontra a dar os primeiros passos,
importa realçar o compromisso coletivo que existe na necessidade de reforçar a procura de
soluções que melhorem os resultados escolares, diminuindo o abandono escolar e motivando os
alunos para percursos pessoais e profissionais de sucesso. O programa Operacional da Região
Centro, no âmbito da educação, baliza metas para o ano de 2020, estipulando que o abandono
escolar da região não deve ultrapassar os 10%, acrescentando que 40% da população adulta entre
os 30 e os 34 anos deve ter o ensino superior. Numa região tão assimétrica, importa cada vez
mais que se diferenciem os territórios para que o trabalho seja planeado à luz das reais
necessidades e que se pense além dos valores médios que ocultam essas assimetrias. Cada
território – na sua organização municipal, escolar ou num espaço euclidiano mais alargado
baseado em espaços topológicos de diferentes configurações – deve assumir metas próprias que
sejam alcançáveis mas, simultaneamente, desafiantes, evitando uma competição negativa entre
si, já que as caraterísticas comuns a diferentes espaços podem ter um caráter unificador e
fomentar a construção de um pensamento próprio e interesse por um território coletivo.
O território pode ser, neste contexto, interpretado como agente e recurso para a educação, quer
num campo alargado, apoiando a construção de um espaço de cidadania, quer no reforço
curricular mais formal (seja numa fase inicial de formação de crianças e jovens, seja no âmbito da
educação de adultos ou formação ao longo da vida). Para além disto, a educação serve o território
uma vez que, quando reforçada, pode alterar as suas caraterísticas humanas, sociais e materiais.
A geografia física, e consequentemente o desenvolvimento das atividades humanas, apresentam
um conjunto de especificidades que, se forem potenciadas pela educação, poderão aumentar o
sucesso dos jovens ao nível do conhecimento que estes têm do território em que estão inseridos,
do conhecimento científico que lhe está associado e até do fomento pelo gosto na aprendizagem,
na descoberta e na aquisição de conhecimento. Aqui a paisagem, como resultado da conjugação
de elementos físicos e humanos, expressão espacial das interações do Homem com o meio (Pinto
Correia et al, 2001), torna-se estratégica. A diversidade inerente às diferentes conjugações dessas
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relações pode ser abordada a partir de um elemento unificador, como por exemplo um curso de
água, na medida em que integra várias unidades de paisagem desde a nascente até à foz.
Neste sentido, este artigo apresenta-se como uma demonstração de cariz mais técnico e aplicado,
das possibilidades de utilização do território para os processos de educação dos alunos em
diferentes escolas, com incidência nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico (CEB) e Ensino Secundário.
Sugere-se, assim, a estruturação de um programa educativo assente na metodologia de projeto,
onde se pretende trabalhar com um conjunto de escolas que integram uma unidade espacial
concreta, definida por um elemento unificador – um rio – sendo esse o tema fundamental do
projeto, abrangendo, no entanto, uma grande diversidade de territórios. Essa diversidade
repercute-se em caraterísticas diversas e necessidades distintas ao nível da educação e
construção de percursos de sucesso, o que torna a implementação de um projeto deste tipo mais
complexa, mas também mais enriquecedora e com possibilidades múltiplas de áreas e
metodologias de trabalho.
Esta complexidade e diversidade de abordagens, pelo seu caráter inovador e único, pode tornarse um caso de estudo para um projeto de investigação exploratória que poderá potenciar uma
avaliação do impacto desta tipologia de intervenção, podendo ter expressão na melhoria dos
resultados escolares dos alunos. Esse seria desenvolvido ao longo da implementação do programa
educativo, sendo recolhido um conjunto de dados que permitiriam uma reflexão e melhoria
constantes do processo. Assim, apresenta-se um projeto exploratório de investigação-ação, com
recurso a instrumentos de investigação quantitativos e qualitativos, baseado também na
construção de sinergias e partilha de experiências, com a praticabilidade e contacto direto entre
os técnicos, professores e investigadores envolvidos na implementação do projeto.
O objetivo último de um programa educativo com esta estrutura passa pelo desafio dos alunos
descobrirem o espaço geográfico que lhes é mais próximo, conhecendo-o e percebendo-o como a
interação de diversos elementos (físicos e humanos), relacionando-o com os conteúdos
curriculares abordados em diversas disciplinas e níveis de ensino mas, também, tomando conta
da riqueza do território que os envolve.

2. METODOLOGIA E ÁREA DE ESTUDO
Sendo uma proposta de aplicação prática de um programa educativo num território concreto, a
estruturação e construção do artigo desenvolve-se com base nessa premissa. Assim, a
metodologia adotada baseou-se essencialmente na definição da área de aplicação do projeto –
tendo por base um elemento unificador de territórios – com a respetiva caraterização e
exemplificação de recursos locais potencialmente utilizáveis para a construção de um território
educador, recorrendo a referências bibliográficas e ao conhecimento empírico do espaço em
causa. A partir desta definição elencaram-se as ideias, de projeto que originaram os seus alicerces
sendo definidos os intervenientes, as potenciais atividades e as fases de aplicação.
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Tendo por base o tema territórios da água, escolheu-se como espaço de aplicação do programa a
bacia hidrográfica do rio Zêzere, sendo este o elemento unificador de todas as unidades de
paisagem e, por isso, tema central de todas as ações do projeto.
A bacia hidrográfica do Zêzere carateriza-se por uma área aproximada de 5200 km2, tendo uma
forma sensivelmente alongada, de direção NE-SW. Esta é limitada a norte e noroeste pelas serras
do setor noroeste da cordilheira central (Estrela, Lousã e Açor) às quais se junta a serra de Sicó, já
na Orla Mesocenozóica; a nordeste e a Sul pelas serras da Gardunha e Alvelos e pelas elevações
de Vila de Rei (Figura 1). A altitude média ronda os 450 m (Machado, 1988).
Na medida em que o programa educativo tem como público-alvo a população escolar, a área de
aplicação da proposta aqui apresentada coincide com todas as escolas, públicas e privadas, que
ministram desde o 2º CEB ao Ensino Secundário, sendo aqui também consideradas as escolas
profissionais e de ensino artístico, da área total dos concelhos que integram a bacia hidrográfica.
Assim, são consideradas 155 escolas, das quais: 86 são públicas, 88 ministram o 2º CEB, 99
ministram o 3º CEB e 52 o Ensino Secundário, 15 enquadram-se no ensino artístico, 20 no ensino
profissional e 12 correspondem a Centros de Reabilitação e Reintegração de Crianças e Jovens
(Figura 2).

3. A BACIA HIDROGRÁFICA DO ZÊZERE COMO TERRITÓRIO EDUCATIVO
A extensão da bacia hidrográfica repercute-se numa diversidade de elementos da paisagem,
desde logo expressa pela geomorfologia que se diferencia em cada setor do rio Zêzere: o trabalho
dos granitos junto da nascente, com evidência do vale de fratura do Zêzere, também conhecido
como vale glaciar do Zêzere, a passagem para os xistos durante o curso médio e o curso terminal
nas estruturas da orla. Esta multiplicidade de elementos identificadores, como já referido, pode
constituir-se como recurso, com as mais variadas metodologias, para a construção dos conteúdos
pedagógicos.
Cada estrutura física do espaço tem adjacente um conjunto de atividades e transformações
potenciadas pela ocupação humana, sendo essas tão diversas quanto a multiplicidade de
conjugações homem-meio existam. Assim, a paisagem torna-se um elemento que pode ser
transversal aos conteúdos disciplinares, abrangendo temáticas desde as línguas à matemática,
passando pela história e geografia, ou as ciências físicas e químicas ou biológicas.
Um percurso pelo Guia dos Rios e Barragens dá uma ideia desta oportunidade de elementos de
trabalho. No percurso superior do rio Guedes (2011:9) dá conta da importância da glaciação
würniana na modelação da paisagem em que o Zêzere, hoje, se apresenta no seu início. “Este tipo
de paisagem só é possível nas regiões que estiveram cobertas por uma espessa calota de gelos e
neves eternas, pois foram esses gelos que formaram os glaciares que lentamente escorregaram
pelos vales, polindo as rochas e originando formas de paisagem inconfundíveis. Na serra da
Estrela, o quase impenetrável vale da Candeeira é apenas um pequeno exemplo deste tipo de
ambientes naturais”. “O maior e mais belo de todos [os vales glaciares], precisamente o do
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Zêzere, com 13 quilómetros de extensão, descia mesmo além de Manteigas, até à Várzea do
Castro a 600 metros de altitude” (idem, ibidem:12).

Figura 1 - Área de estudo: hipsometria

Figura 2 - Rede de equipamentos educativos considerados para o projeto. (Fonte: Adaptado DGESTE)
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Por outro lado, a alusão ao Zêzere pode também levar à descoberta de uma riqueza histórica e
monumental. “A localização da Torre de Centum-Cellas [Belmonte], a apenas algumas centenas
de metros da ampla curva que o Zêzere desenha ao entrar nas terras úberes da Cova da Beira,
torna inevitável a sugestão: terá Lucius Caecilius, o comerciante de estanho querido vigiar o rio
que brotava do coração dos montes Hermínios?” (idem, ibidem:16). O Zêzere como via de
transporte pode dar lugar à construção de roteiros históricos que contem as estórias das gentes
que habitam os lugares por onde este passa. Aqui a diversidade aumenta.
Ao património monumental podem juntar-se elementos do património cultural e etnográfico, em
que as tradições e os modos de fazer se destacam. A rota da transumância (Rei, 2013; Morgado,
2013), o judaísmo em Belmonte, as redes das aldeias de Xisto nas serras de Lousã e Açor (Tomás,
2005;Carvalho, 2014) ou as Aldeias Históricas, os lagares, são alguns dos exemplos possíveis. Este
conhecimento pode expressar-se em atividades de recriação de factos históricos e tradições
locais. “A procissão com o padre à frente, dirige-se exatamente para este local onde as águas dos
dois rios [Zêzere e Tejo] se misturam, pois é sempre aqui que, sem falhar um ano, se juntam os
homens do rio que, de chapéus nas mãos, os olhos pregados no chão, recebem respeitosamente
a bênção do pároco. Sem ela não se imaginam a enfrentar de novo as águas nem sempre
previsíveis dos dois rios” (Guedes, 2011:23).
De forma mais ou menos estruturada estas recolhas e vivências podem materializar-se e
usufruírem-se pela interação da escola com os equipamentos e infraestruturas instalados nos
territórios. Assim, destacam-se museus (e.g. Museu dos Descobrimentos – Belmonte, Museu de
lanifícios - Covilhã), Centros Interpretativos (e.g. Centro interpretativo do Vale Glaciar do Zêzere –
Manteigas, Centro Interpretativo do rio Zêzere – Belmonte), Centros de Ciência Viva (e.g. Centro
de Ciência Viva da Floresta – Proença-a-Nova) ou infraestruturas de menores dimensões (e.g.
casas etnográficas locais).
O contacto com o espaço natural pode também ser privilegiado, pelo desenvolvimento de
rotas/percursos, mais ou menos estruturadas ou institucionalizadas, ou o desenvolvimento de
atividades ligadas, habitualmente, ao turismo e lazer, mas que são no entanto uma fonte de
potencial obtenção de conhecimentos: Gonçalves (2012) indica um conjunto de espaços de
potencial uso para desporto aventura no concelho de Oleiros.
A bacia hidrográfica do Zêzere é ainda marcada por um conjunto de impactos e transformações
(na paisagem) provocadas pelo Homem. Por um lado, as grandes alterações implicadas quer pela
exploração de recursos do subsolo – e.g. minas da Panasqueira (Valente, 2008; Ferreira, 2009;
Gonçalves, 2015) – quer pelo aproveitamento das águas do próprio rio – “A construção de duas
grandes barragens, e de uma terceira mais pequena, neste troço do Zêzere tirou partido das
construções naturais – gargantas profundas, margens quase desocupadas, um forte caudal”
(Guedes, 2011:18-19). “Por mais grandiosos que sejam os cenários proporcionados por estes
lagos artificiais é impossível esquecer que, antes, no fundo destes vales cortados de forma
vigorosa corria um rio de águas selvagens e irrequietas” (idem,ibidem:20).
Por outro lado, a vivência quotidiana, associada a algumas práticas económicas e culturais, como
seja a agricultura. “ (…) na mancha xistenta, o pinheiro bravo é a árvore dominante, seguindo-se a
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oliveira cujo povoamento é mais fraco. A sua área de cultivo ocupa os vales abrangidos e as
várzeas férteis, visto a altitude e os fortes pendores serem factores limitativos à sua extensão. Nos
terrenos da orla, na sub-bacia do Nabão, a paisagem agrária modifica-se. O pinheiro bravo deixa
de ser a árvore predominante pra dar lugar à oliveira, que encontra no meio condições mais
favoráveis. A videira é elemento frequente; a vinha baixa, típica da Extremadura, surge em
“embarrado” na bordadura dos campos à medida que se caminha para montante do Zêzere; a
figueira é muito frequente nos concelhos de Abrantes e Tomar” (Machado, 1988:8-9).
Por fim, referira-se que este território da água é também um espaço de vida e por isso tem
impregnada as dinâmicas demográficas, sociais e económicas que marcam os concelhos que
integram a bacia hidrográfica. A assimetria entre a ruralidade e a urbanidade encontra-se bem
expressa, com espaços em regressão – “Tomemos, por exemplo, Dornelas do Zêzere. Situada na
margem direita do rio, é a nossa porta de entrada para o concelho de Pampilhosa da Serra, um
dos mais pobres do país, também um daqueles onde a desertificação [entenda-se
despovoamento] e a falta de fé no futuro têm criado condições para elevados índices de
abandono e insucesso escolar” (Guedes, 2011:17) – substancialmente localizados nos setores
médio e superior do rio, que vão dando lugar a espaços de maior dinamismo à medida que se
encontram os concelhos mais a jusante.

4. O PROGRAMA EDUCATIVO
O território pode ser pensado como ambiente de aprendizagem, desde que exista um
planeamento pedagógico que o concretize, sendo agente e recurso educativo (Figueiredo et al.,
2015). O propósito deste programa educativo passa pelo espoletar nos jovens o interesse pelo
conhecimento e pelo território. Para isso, os alunos são desafiados a integrar uma equipa
regional, que tem como missão a descoberta do território que integra a paisagem associada ao rio
Zêzere, assumindo-se como exploradores desse recurso. Devem, depois, constituir-se
(sub)equipas por ciclo de ensino, representativas da escola onde os alunos estão inseridos, dando
resposta de forma síncrona e assíncrona aos desafios colocados pela equipa do projeto, devendo
todos envolver-se na sua construção. A essas tarefas juntam-se diferentes momentos presenciais
de partilha e de reflexão coletiva.
Para dar estrutura ao propósito apresentado, o programa que se apresenta tem como
pressuposto a metodologia de projeto, uma vez que, através desta, poderá haver uma valorização
do fomento da autonomia, da curiosidade e do espírito de descoberta, baseado num trabalho
colaborativo com/entre os alunos, centrado em questões reais relacionadas com os seus
territórios (Fried-Booth, 2002).
Cada escola deve ter dois professores responsáveis pela implementação do programa, sendo este
composto por oito fases a realizar por cada escola e três momentos de trabalho e reflexão
presencial, designadamente (Quadro 1).
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Em todo o processo é valorizada a participação de todos os alunos, sendo os próprios a construir
o seu pensamento e aprendizagem (Freire, 2002), existindo recursos materiais/pedagógicos iguais
para todos entre guiões de trabalho, documentos de registo e tipos de materiais a realizar. Estará,
também, disponível uma plataforma de comunicação, onde todos podem expor as suas dúvidas,
informações e trabalhos. A isto, junta-se uma equipa coordenadora de projeto, constituída por
dois consultores, dois elementos de municípios, dois professores e dois alunos (sendo estes
últimos eleitos no primeiro encontro presencial).
Quadro 1 – Fases do programa educativo.
1 ª fase
2 ª fase
3 ª fase
4 ª fase
5ª
6ª
7ª
8ª

fase
fase
fase
fase

Eleição do representante de escola e reconhecimento do território
Definição e apresentação das temáticas a explorar
1 º en c o n tro p resen c ial Partilha de temáticas e construção de questões de descoberta
Investigação sobre o tema e resposta às questões
Concurso por escola organizado pela equipa
2 º en c o n tro p resen c ial Partilha de trabalhos e oficina criativa
Construção de trabalho final
Análise conceptual entre alunos e docentes por escola
Apresentação à comunidade local
3 º en c o n tro p resen c ial Apresentação final, análise e avaliação dos trabalhos

Em cada escola será constituída uma equipa de docentes, a partir do quadro docente dessa e dos
representantes de outras escolas, que ajudará os alunos ao longo do desenvolvimento de todas as
tarefas mas, sobretudo, no realizar da sexta fase.
No final de cada fase os documentos de trabalho e resultados das diferentes atividades são
enviados para a equipa do projeto, para serem tidos em conta numa reflexão contínua e na
análise e avaliação final. Os trabalhos finais dos alunos são devolvidos às respetivas comunidades,
através do envio para os diferentes parceiros educativos existentes e de um repositório online.
Paralelamente ao desafio, quer os professores afetos aos projetos quer outros de diferentes áreas
são estimulados a pensar os conteúdos curriculares que lecionam a partir dos espaços explorados
no projeto, aprofundando o conhecimento científico relativo às áreas que estão a explorar nas
respostas aos desafios, aumentando os seus conhecimentos curriculares e permitindo dar sentido
à sua aprendizagem. Este processo poderá permitir aos docentes a atualização de conhecimentos
científicos e didáticos da sua área disciplinar, bem como a construção de redes de trabalho
colaborativo no território.

5. PROJETO DE INVESTIGAÇÃO EXPLORATÓRIA
Sendo um projeto diferenciador porque parte da paisagem e do rio, é importante que se perceba
se este tipo de atividades, como se tem observado em alguns modelos pedagógicos, ao ser
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realizado de forma sistemática, poderá ter impacto no conhecimento que os alunos têm sobre o
seu território, no gosto pelo conhecimento e pela aprendizagem. Nesse sentido, à medida que se
desenvolve o projeto, serão implementados um conjunto de instrumentos que ajudem a uma
reflexão crítica, onde a teoria possa permitir aprofundar esses assuntos, mas também, melhorar o
processo que se está a implementar no território, sendo por isso um estudo exploratório de
investigação-ação (Afonso, 2005).
Para este estudo, apresentam-se diferentes momentos de investigação, correspondendo à
aplicação de instrumentos e estratégias distintas no decorrer do programa educativo. Num
momento inicial, será feita uma caraterização do território ao nível de diferentes indicadores,
entre os quais os indicadores escolares dos alunos, tentando compreender quais as escolas que,
eventualmente, poderão necessitar de mais ajuda e quais as caraterísticas de cada território
educativo.
No 1º encontro presencial do programa, todos os alunos e professores preenchem um
questionário de diagnóstico sobre as temáticas em estudo, instrumento este construído à medida
para esta recolha de informação (sendo antes de aplicado, devidamente testado e validado).
Tendo em vista uma recolha contínua de informação, uma vez que a forma como o processo
decorre é fundamental para alcançar os objetivos, ao longo de todas as fases serão aplicados
instrumentos de recolha de informação para monitorização do projeto, seja utilizando a
metodologia de focus group no início, meio e final do projeto com diferentes elementos
envolvidos no mesmo, seja através de observação, ou da aplicação de pequenos questionários a
todos os alunos e professores envolvidos.
No final da implementação do programa, os questionários apresentados inicialmente serão
refeitos, mantendo as mesmas temáticas em conjunto com questões de avaliação do programa,
sendo aplicados a todos os alunos. Com este momento de levantamento de informação,
pretende-se analisar se os alunos mostram diferenças entre o início do programa e o seu final,
bem como recolher informações acerca da sua perceção em torno do seu decurso.
O questionário é um instrumento rigoroso, composto por questões que podem ser abertas ou
fechadas (Foddy, 2002), sendo uma forma de recolha de informação verbal através do qual se
utilizam um conjunto de procedimentos que permitam descobrir e descrever um mundo objetivo
tal como ele é, através de medidas verdadeiras (Ghiglione e Matalon, 2001; Hill e Hill, 2005).
Por fim, será realizada uma análise e discussão global de dados, cruzando-se com elementos
teóricos, sendo ainda promovido um seminário alargado de discussão e análise do programa.
Nesta análise deverá ser tido em consideração o tipo de envolvimento ao nível da formação de
professores na aplicação dos temas aos conteúdos curriculares, tentando percecionar a sua
relação com a melhoria do sucesso escolar dos alunos (podendo justificar-se uma recolha de
resultados escolares no início e no final do ciclo de projeto).
Em todo este processo, o investigador assume um papel participativo no projeto, acompanhando
toda a sua implementação de forma ativa e proporcionando momentos de reflexão e melhoria da
implementação do mesmo.
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CONCLUSÕES E DISCUSSÃO
Com este trabalho pretendem-se construir, de forma válida, estratégias pedagógicas que
fomentem nos alunos o gosto pelo território em que estão inseridos, ao mesmo tempo que se
estimula a criatividade, curiosidade e autonomia dos mesmos, na procura de mais e melhor
conhecimento. Assim, tendo por base o contexto paisagístico, como resultado da construção
territorial, com enfoque no rio Zêzere, em que os alunos estão inseridos, será possível construir
materiais, entre os quais informativos, que facilitarão a sua aproximação ao conhecimento
popular e científico, estimulando o relacionamento entre diferentes colegas da mesma idade.
A extensão da área integrada, remete para uma multiplicidade de unidades de paisagem que se
reflete em diversos elementos caraterizadores. Assim, criam-se variadas oportunidades de
trabalho pedagógico, quer pelo conjunto de temas implícitos, quer pela diferenciação de
conjugações espaciais dos intervenientes. Conforme a disponibilidade dos atores para a
implementação do programa, será possível dividir as intervenções em pequenos projetos, desde
projetos-escola, até projetos sub-regionais ou topologicamente estruturados. Por sua vez, os
trabalhos e as equipas constituídas podem reorganizar-se a uma menor escala, tendo em conta os
recursos do território que as envolvem. Por exemplo, os territórios serranos da cordilheira central
podem desenvolver subprojectos alicerçados nos temas da transumância; as escolas do curso
médio do rio poderão unir-se em torno das temáticas sobre as barragens. A uma escala local,
poder-se-á focar as minas da panasqueira no território educativo que essas integram. Numa
lógica global, o trajeto do rio da nascente à foz, com o elencar da diversidade paisagística e da
riqueza da flora e fauna, pode ser um subprojecto de maiores dimensões e com uma rede de
intervenientes mais densa.
No entanto, a par desta diferenciação de abordagens, dispersa em localismos ou regionalismos de
intervenção, o objetivo será sempre a construção de um projeto-mãe que seja único e unificador
da rede educativa abrangida, no sentido da potenciação da filiação a esse território da água.
Assim, aos momentos de trabalho individualizado para cada grupo de intervenientes de cada
subprojecto, serão acrescentados encontros e partilhas entre todos os envolvidos, para dar a
conhecer as metodologias e resultados alcançados, quer ao nível das tarefas desenvolvidas, quer
no que respeita aos resultados escolares, quer nas (transformações das) metodologias de
trabalho pedagógico implementadas pelos professores.
Refira-se que este trabalho apresenta como condicionamento o facto de serem necessários
alguns requisitos prévios para a sua implementação, como o financiamento. No entanto, acreditase que, ao ser realizado de forma longitudinal e atendendo ao expectável crescente gosto pela
aprendizagem por parte dos alunos e ao sentido que estes encontrarão para os conteúdos que
vão aprendendo em diferentes disciplinas e no impacto destes resultados no envolvimento e na
motivação dos professores, este tipo de projetos pode ter impacto ao nível da melhoraria dos
resultados escolares dos jovens, bem como na construção de cidadãos mais informados e
conhecedores dos locais onde habitam, potenciando a criação de diferentes atividades e ideias de
valorização dos territórios.

502

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Afonso, N. (2005) - Investigação Naturalista em Educação. Um guia prático e crítico, Edições ASA., Porto.
Carvalho, A. (coord.) (2014) - Aldeias do xisto: a descoberta começa aqui!, 2ª edição, Foge comigo. Couto do
Mosteiro.
Ferreira, S. (2009) - Minas da Panasqueira: tópicos para projecto de musealização de um espaço mineiro
abandonado, Trabalho de Mestrado em Conservação e Restauro, apresentado à FLUC. Coimbra.
Figueiredo, P.; Martinho, S. e Rochette, A. (2015) – Projeto Educativo Local: O papel das escolas e dos
professores. In Atas do Congresso Internacional Territórios, Comunidades Educadoras e Desenvolvimento
Sustentável, Faculdade de Letras., Coimbra.
Fried-Booth, D. (2002) – Project Work. 2ª edição, Oxford University Press., New York.
Freire, P. (2002) - Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa, 25ª edição, Editora
Paz e Terra., São Paulo.
Foddy, W. (2002) - Como perguntar. Celta Editora., Oeiras.
Ghiglione, R. Matalon, B. (2001) - O inquérito: teoria e prática. Celta Editores., Oeiras.
Gonçalves, A. (2015) - Alterações ambientais e riscos associados à exploração mineira no médio curso do rio
Zêzere: o caso das minas da Panasqueira / Anselmo Casimiro Ramos Gonçalves, Versão definitiva da tese
de doutoramento em Geografia (Geografia Física), apresentada à Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra. Coimbra.
Gonçalves, D. (2012) - A Baixa Densidade Rural enquanto Potencialidade para o Desporto Aventura - O Caso
do Município de Oleiros, Dissertação de mestrado em Geografia Humana (Ordenamento do Território e
Desenvolvimento), apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra.
Guedes, R. (dir.) (2011) – Guia dos Rios e Barragens de Portugal. Rio Zêzere/Barragem de Castelo de Bode.
Visão, S.l.
Hill, M. & Hill, A. (2005) - Investigação por questionário. 2ª edição, Edições Sílabo., Lisboa.
Machado, M. (1988) – A bacia hidrográfica do rio Zêzere, O clima de Portugal, XXXV. Instituto nacional de
Meteorologia e Geofísica. Lisboa.
Morgado, D. (2013) - Pastoreio em Manteigas: transumância no passado e no presente, Dissertação de
mestrado em Antropologia Social e Cultural, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra. Coimbra.
Pinto Correia, T.; Cancela D’Abreu, A. e Oliveira, R. (2001) - Identificação de unidades de paisagem.
Metodologia aplicada a Portugal Continental. Finisterra. XXXVI. 72. CEG. Lisboa. pp. 195-206.
Rei, S. (2013) - Rotas da transumância: uma atividade agroindustrial de natureza física e cultural,
Dissertação de mestrado em ensino de História e Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino
Secundário, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra.
Tomás, P. (2005) - Património cultural e trajectórias de desenvolvimento em áreas de montanha : o exemplo
da Serra da Lousã, Tese de doutoramento em Geografia apresentada à Fac. de Letras da Univ. de
Coimbra. Coimbra.
Valente, S. (2008) - Sol nunca houve, nem há-de haver...: as minas da Panasqueira e seus impactos nas
comunidades locais, Dissertação de mestrado em Sociologia. Políticas Locais e Descentralização: As
Novas Áreas do Social pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Coimbra.

503

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
___________________________________________

COMPORTAMENTOS PESSOAIS VERSUS TECNOLOGIA AMBIENTAL - A POUPANÇA DE ÁGUA
EM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
PERSONAL BEHAVIORS VERSUS ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY – WATER SAVINGS AT TOURISM
VENTURES

Miguel Silveira
CEGOT, Portugal, m.mendes.silveira@gmail.com
Lúcio Cunha
CEGOT, Portugal, luciogeo@fl.uc.pt

RESUMO
Na sociedade do consumo em que vivemos, assistimos a inúmeras mensagens “verdes” e “amigas
do ambiente”, veiculadas muitas vezes apenas de forma a satisfazer a nossa consciência
ambiental e os nossos padrões de consumo. No sector do turismo verifica-se o mesmo fenómeno.
Em prol da honestidade da mensagem “eco” surgiram mesmo vários sistemas de certificação e
rótulos de qualidade. A questão, em termos do consumo efetivo de água, é passível de medição e
de avaliação. No entanto, esses mecanismos apoiam-se quase sempre na comparação entre
semelhantes e no “benchmarking” de boas práticas. Assim, somos informados do desempenho
ambiental de um hotel em comparação com hotéis semelhantes em termos de escala, serviços e
tipologia. Como exemplo prático podemos observar casos de hotéis de 5 estrelas que obtêm nota
máxima em vários sistemas de certificação de renome, mas, no entanto, nesses hotéis, o
consumo médio de água por noite por cliente é cinco vezes superior à média do sector hoteleiro.
Porquê esta realidade? A resposta reside nas opções em serviços disponíveis. Quanto mais
serviços consumidores de água estiverem disponíveis, maior será o consumo,
independentemente das tecnologias de poupança implementadas ou da estratégia de
comunicação e sensibilização adotada. As únicas exceções residem nos casos em que, de forma
integradora, a tecnologia de gestão sustentável é implementada de forma a que o turista não
tenha escolha; ou nos casos em que a estratégia de poupança é assumida e comunicada de forma
vertical e os funcionários recebem formação específica. Aplicando um inquérito por questionário
aos gerentes hoteleiros foi efetuado um estudo envolvendo um total de 60 estabelecimentos de
alojamento, em diferentes contextos locais, previamente selecionados por amostragem não
probabilística de casos típicos, a partir dos quais foi possível apurar as correlações existentes
entre diferentes características de construção e de gestão e os respetivos consumos individuais
atingidos. Na presente comunicação pretendemos desmistificar algumas conceções erradas no
consumo de recursos em contexto turístico e, portanto, frisar a importância do planeamento
integrado e da educação e formação para uma utilização cuidada.
Palavras-chave: Consumo de Água; Hotelaria; Sensibilização Ambiental; Papel dos Consumidores
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ABSTRACT
In the consumer society we live in we are witnesses to many "green" messages only to satisfy our
environmental consciousness. However, even hotels with top marks amongst their pairs in several
certification schemes, often present an overwhelmingly high water consumption average. Why?
The answer lies in the services provided. The more water consuming services are available the
more the tourists will consume, no matter what the saving technologies or the communication
strategies are. Only with integrated planning and careful education is possible to invert these
trends.
Keywords: Water consumption; Tourist Enterprises; Environmental awareness; Role of Consumers

1. INTRODUÇÃO
A gestão da água é certamente um dos principais desafios que se adivinham para a segunda
metade do século XXI. Conhecemos hoje, em detalhe, todas as etapas e processos do ciclo da
água. Apesar de, em termos gerais, a quantidade total da água não se alterar, os problemas para
o nosso bem-estar e para o equilíbrio dos ecossistemas advêm, sobretudo, da qualidade da água
disponível, mas também da sua quantidade, verificada em cada uma das fases do ciclo. Num dado
empreendimento turístico, assim como nas nossas casas, ainda que em menor escala, toda a água
depois de utilizada pode ter dois destinos: a reutilização ou a devolução ao meio. É neste sistema
que entram as preocupações com um consumo de menor quantidade de água, pois a nossa
utilização irá sempre inutilizar grande parte dela para uso no futuro imediato. É importante
intervir na nossa capacidade para inutilizar a menor quantidade de água e reaproveitar toda a
possível.
Prestando atenção com minúcia no nosso dia-a-dia como utilizadores, quer frequentes quer
esporádicos, de alojamentos turísticos, podemos obter facilmente uma perceção de que a
“indústria” prefere dissimular ou ignorar os problemas ambientais, ao invés de lidar efetivamente
com eles. Será verdade? Até que ponto a informação veiculada por um determinado
empreendimento turístico é fidedigna? Será que estamos mesmo a contribuir para melhorar o
desempenho ambiental de um hotel quando seguimos as suas sugestões, ou será que estas são
apenas uma estratégia para sossegar a nossa consciência ambiental? E se os empreendedores
tomam ações sem consequência, é ou não com consciência disso mesmo?
As boas práticas de sustentabilidade no turismo em geral, e nos alojamentos turísticos em
particular, não representam apenas benefícios para a preservação e valorização dos recursos do
território, ou para as populações e economia locais, mas também para a atração de turistas
(Gossling, 2002). Desde há muito que é reportada a existência de um segmento de turistas de
expressão crescente, com vontade de redução da sua pegada ecológica e com procura por
contextos onde práticas inovadoras e efetivas de sustentabilidade são aliadas a experiências
turísticas de elevado valor (Morais, 2003). Por esta razão somos confrontados com tantas
mensagens ambientais na hotelaria. Mas, para além da simples mensagem, e de forma a prevenir
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eventuais enganos, existem hoje inúmeros sistemas de certificação e rótulos de qualidade que
apoiam a sustentabilidade nos alojamentos turísticos (Graulich, 2006). Em termos de gestão
ambiental, os critérios privilegiam a adoção de fontes de energias renováveis, eficiência
energética, poupança de água, tratamento de efluentes e de resíduos alimentares e não
alimentares, assim como medidas de conservação da biodiversidade (Osland & Mackoy, 2004).
Centrando-nos nos recursos hídricos, encontramos um foco de grande preocupação para o
futuro. Num documento da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, é-nos
relatada a importância da tomada de medidas atempadas de prevenção da desertificação e do
esgotamento dos recursos hídricos subterrâneos (Low, 2013). Uma maior ocorrência e uma maior
duração de fenómenos climáticos extremos, previstas no quadro das alterações climáticas globais,
colocarão pressão acrescida sobre os recursos hídricos e sobre a sua gestão. Na Figura 1,
podemos observar a visão estimada do risco hídrico.

Figura 1 - Porção de mapa mundial, com África em evidência, e visualizando-se Brasil e
Portugal, sobre riscos relacionados com a quantidade e qualidade de água
Fonte: World Resources Institute (2016)

Esta análise agrega vários fatores, desde a probabilidade de ocorrência de cheias, até à
quantidade e qualidade de água acessível, assim como à capacidade e reputação regulatória de
cada região. As regiões com risco mais elevado são sobretudo aquelas onde a água é, ou pode vir
a ser, um recurso muito escasso e onde é requerida uma gestão mais cuidada.
Estima-se que em Portugal cada habitante utilize em média 142 litros de água por dia. Estes
valores apresentam variações regionais entre, por exemplo, os 130 litros diários nos Açores e os
290 litros no Algarve (WWF, 2016). Estes dados dizem respeito apenas ao consumo humano. Como
se pode ver pela Figura 2, as atividades que mais contribuem para o consumo de água são a
agricultura e a indústria (Pinheiro et al., 2009). Se tivermos em conta todos estes consumos da
sociedade, então o consumo por habitante, em Portugal, situa-se nos 6192 litros por dia.
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Figura 2 - À esquerda, distribuição de água doce consumida em Portugal e, à direita, consumo
médio diário de litros de água para um habitante português
Fonte: Pinheiro et al. (2009)

À perceção de possíveis problemas na gestão dos recursos hídricos devemos adicionar o contexto
específico do turismo. Um turista é responsável pelo consumo, em média, de 475 litros de água
por cada pernoita, enquanto um habitante médio do planeta gasta 160 litros de água por dia (HEC
Global Learning Centre, 2016). Esta é uma realidade há muito conhecida, estando inerentemente
relacionada com o lazer e o prazer a que o turista está mais recetivo durante a sua experiência de
turismo (Lundberg, 2011).
No contexto de turismo, e fruto de uma utilização normal, nem toda a água deveria, idealmente,
ser imediatamente devolvida ao meio. As águas resultantes de banhos ou outras atividades que
não envolvam detergentes, podem ser reaproveitadas para lavagens e regas.
O problema global com a gestão da água prende-se com disponibilidades imediatas e com a
capacidade de aceder a água de qualidade em quantidade suficiente. Neste ciclo global os aspetos
mais problemáticos advêm, pois, da nossa interferência com os reservatórios superficiais e
subterrâneos. Nem sempre os empreendimentos turísticos estão implantados em regiões
abrangidas por sistemas de tratamento de efluentes. Sobretudo nesses casos é importante que os
estabelecimentos se responsabilizem eles próprios pela implementação de sistemas de poupança,
de reaproveitamento e de tratamento das águas, antes da sua devolução ao meio. Sabendo que
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todo este processo será mais eficiente com a ajuda de todos, para além de investir em
tecnologias, parece igualmente importante a aposta na sensibilização de funcionários e turistas.
Os resultados do presente estudo fazem parte da dissertação de doutoramento em Turismo,
Lazer e Cultura, pela Universidade de Coimbra. A investigação desenvolve-se com o apoio da
Fundação para a Ciência e Tecnologia e tem como entidade de acolhimento o Centro de Estudos
de Geografia e Ordenamento do Território. Os objetivos isolados do trabalho aqui apresentado
reportam-se à análise comparada de consumos de água por cada pernoita turística. A comparação
far-se-á tendo em consideração diferentes características dos empreendimentos turísticos
estudados em Portugal e no Brasil. Pretende-se descobrir que fatores, tecnologias ou estratégias
de gestão, comunicação e educação resultam melhor para reduzir o consumo de água no
contexto de turismo.

2. METODOLOGIA
Para possibilitar o conhecimento pretendido foram recolhidos valores de consumo de água e
dados relativos às diferentes técnicas ou tecnologias empregadas por cada empreendimento
amostrado. Por técnicas e tecnologias entendem-se todas as características de construção e todas
as opções de gestão com impacto possível no consumo de água. Os empreendimentos estudados
foram selecionados por amostragem não probabilística de casos típicos (Ramos, 2010). Na fase
inicial desta forma de amostragem foram identificados empreendimentos turísticos em Portugal e
na região Nordeste do Brasil que, independentemente da sua tipologia, manifestassem
compromissos de gestão turística sustentável, através da adesão a sistemas de certificação ou
rótulos específicos. A amostragem incluiu assim, para além do critério atrás enunciado, diferentes
climas e diferentes contextos e preocupações de gestão, sendo importantes os dados obtidos em
regiões com alguma privação de água como nas ilhas e no nordeste brasileiro. No total foram
selecionados 104 empreendimentos turísticos. Destes, obteve-se uma resposta positiva e
respetiva recolha de dados em 83 unidades. Após a validação dos dados, assegurando a
fiabilidade dos mesmos, resultaram 60 empreendimentos, a partir dos quais se continuou o
estudo e nos quais assentou a análise (ver Figura 3).
O método para a recolha de dados consistiu em inquérito por questionário aplicado
presencialmente aos gestores dos empreendimentos durante o final do ano de 2013 e início de
2014. Foram desta forma recolhidos dados quantitativos acerca da quantidade de água utilizada e
dados qualitativos sobre características e condições de operação, assim como sobre as opções de
gestão.
Com vista a identificar e sistematizar padrões e valores médios de utilização, os dados, depois de
passarem por um processo de validação, foram organizados numa matriz de comparação
possibilitando a criação de conjuntos segundo as diferentes características dos empreendimentos.
Procedeu-se a tratamento estatístico simples, com a aplicação de um teste-t de duas caudas.
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Desta forma foram identificadas as características e opções de gestão que demonstraram impacto
significativo nos valores de consumo.

Figura 3 - Localização dos empreendimentos turísticos amostrados cujos dados foram
validados para análise.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram diversas as características amostradas, mas serão aqui abordadas apenas aquelas com
cabimento no tema em discussão. Como enquadramento inicial, e de modo a procurar dados
comparativos com outros estudos, procurou-se saber quais os consumos dos empreendimentos
estudados consoante o número de estrelas. Este é o critério mais estudado na literatura
relevante. Em primeiro lugar, é de referir que os dados conseguidos através da presente
metodologia e com a amostragem efetuada se encontram em sintonia com os valores reportados
por fontes secundárias. Em segundo lugar, e como pode ser visualizado no gráfico da Figura 4, as
diferenças de consumos por hóspede são consideráveis, aumentando com o número de estrelas.
Em média os empreendimentos de três estrelas reportam um consumo por noite e por turista de
224 litros, enquanto num empreendimento de cinco estrelas o consumo ascende a 685 litros,
mais do dobro, portanto.
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Figura 4 - Consumos médios de água por pernoita turística segundo o número de estrelas
dos estabelecimentos de alojamento. A primeira coluna, representada pelo
símbolo (-) é referente a estabelecimentos sem classificação.

Nos gráficos seguintes (Figura 5) podemos observar os resultados de consumo de água em função
de outras características de enquadramento de mercado dos empreendimentos. De uma forma
global, quanto maior é a quantidade de serviços oferecidos aos turistas, maior se revela o
consumo de água.
Até este ponto a análise não suscita surpresas em relação ao empiricamente esperado. No
entanto, o mesmo não se pode referir em relação à análise dos consumos mediante diferentes
tecnologias e técnicas de poupança empregadas. Grande parte dos critérios analisados não
demostrou significância no teste estatístico, ou seja, não corresponde a medidas indutoras de
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alterações efetivas de consumo. Como podemos ver nos próximos gráficos (Figura 6), a presença
ou não de autoclismos de dupla descarga é, em média, irrelevante para o consumo efetivo. De
forma surpreendente, os empreendimentos com redutores de caudal instalados apresentaram,
em média, consumos superiores. Podemos conjeturar que, neste caso em especial, um hotel de
três estrelas no qual os turistas não usufruem normalmente de serviços adicionais de lazer, terá
um menor consumo absoluto de água e, por conseguinte, terá menor interesse na instalação de
redutores de caudal do que um “resort”. Não obstante, os valores em análise reportam-se ao
consumo por noite por turista, ou seja, são reveladores dos comportamentos individuais dos
turistas, mas também sensíveis à gestão interna aplicada.

Figura 5 - Consumos médios de água por pernoita turística segundo os pacotes oferecidos, à
esquerda, e segundo a tipologia dos empreendimentos turísticos, à direita

Continuemos a observar a Figura 6 em relação à instalação de cisternas, normalmente com
utilização direta para regas e lavagens. Existe novamente aqui um resultado contrário ao
esperado, mas com uma exceção interessante: apenas os estabelecimentos que, tendo uma
cisterna, se empenharam na maximização dos benefícios da mesma (leia-se, na sua ligação direta
para efetivação de economias da água da rede), obtiveram consumos menores por pernoita. É
possível então uma leitura simples destes resultados: a simples instalação das tecnologias mais
comuns de poupança de água é indiferente e não resulta, em média, nas poupanças esperadas.
Mas a implementação de uma visão mais integrada e que condiciona, de forma automática e
incontornável, o ciclo interno da água num empreendimento turístico já representa benefícios de
poupança do recurso.
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Figura 6 - Consumos médios de água por pernoita turística segundo a instalação de cisterna, à
esquerda, e segundo a instalação de outras duas soluções de poupança, à direita

Sensibilização dos Clientes
Consumo médio de Água (L)

Consumo médio de Água (L)

Formação dos Funcionários
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Sim

Não

900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Sim

Não

Figura 7 - Consumos médios de água por pernoita turística de acordo com a adoção de ações de
formação dos funcionários e de estratégias de sensibilização dos clientes

512

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

A análise anterior aflora aspetos relacionados com o comportamento dos clientes, mas também
com o impacto das decisões dos gestores. Aprofundando esta área, a Figura 7 junta os gráficos
com a comparação do impacto da sensibilização aos clientes, para a adoção de estratégias de
poupança de água, e a comparação da realização ou não de formação aos funcionários.
Enquanto as tentativas de ação sobre as escolhas dos turistas não resultaram em poupanças, já a
sensibilização e formação dos funcionários (sobre como contribuir para menor consumo e maior
reaproveitamento nas tarefas diárias), revela-se um esforço com resultados positivos.

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos revestem-se de alguma surpresa em relação ao que seria expectável. Seria
empiricamente esperado que as tecnologias aplicadas se revelassem motrizes de poupanças no
consumo de água. Mas, no cômputo geral, ou seja, excluindo casos especiais, os fatores que mais
influenciam as taxas de consumo de água em empreendimentos turísticos são o número de
estrelas, a tipologia e os pacotes e serviços oferecidos. Em relação às estratégias ativas de
poupança, aquelas que demonstraram serem efetivas são reveladoras da necessidade de
envolvimento sério desde o planeamento à gestão do dia-a-dia. Algumas das tecnologias
instaladas poderão não passar de obrigações de lugar-comum, de forma a corresponder às
expectativas ambientais dos turistas. Mas, o que, em última análise, seria sempre o poder da
escolha do turista, a escolha entre gastar ou poupar, é esvaziada de significado. Em média, não
interessa a sensibilização dos clientes. O que se revela orientador dos consumos são sim os perfis
de clientes. Não são as escolhas no local, são as escolhas a priori. Ou seja, os clientes de “resorts”
e clientes de hotéis de gama alta terão mais serviços disponíveis e irão usufruir deles, levando,
inexoravelmente, a um consumo mais elevado, independentemente das melhoras técnicas e
tecnologias poderem ter sido aplicadas pela gerência. É desta forma que fazem sentido os
padrões observados: não são os redutores de caudal que induzem as poupanças, são as tipologias
dos empreendimentos. A diversificação de ofertas de serviços e comodidades induz o consumo.
Sim, dir-se-á, os autores acreditam com razão, que os processos de mudança de atitudes
requerem educação ambiental geracional, não apenas a sensibilização pontual. Assim como se
revelaram importantes as ações de formação para os colaboradores. Por outro lado, não é
excluído que, com o surgimento de novas práticas e tecnologias, possam ser implementadas
opções que trabalhem de forma mais integrada e que condicionem os consumos, ou promovam a
reutilização, sem restringir a qualidade esperada pelo turista. Em resposta ao título do artigo,
entre tecnologias ambientais e comportamento pessoais, as soluções de poupança terão de recair
sobre ambas, de forma séria e integradora, pois nenhuma delas, só por si, é bastante.
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RESUMO
O texto aqui apresentado resulta de ação extensionista universitária vinculada à Pró-reitoria de
Extensão (PROEX) da Universidade Federal de Alfenas-MG, Brasil, cujo objetivo foi o de realizar
atividades práticas com alunos frequentadores da Organização Não-governamental (ONG) LarEscola Zita Engel Ayer (CAZITA), na cidade de Alfenas, em 2015. O subprojeto “A água e seu
consumo consciente: promovendo a educação ambiental em tempos de crise hídrica” faz parte de
um projeto maior denominado “Milho de Pipoca”, que vem atendendo cerca de 80 menores,
buscando criar condições para a formação integral de crianças em situação de vulnerabilidade
social. O tema norteador de nossas atividades foi o “consumo consciente da água e as influências
na condição humana”, visto que em 2015 a questão central do projeto era conscientizar os alunos
acerca da crise hídrica pela qual passa o Brasil e o mundo. As atividades desenvolveram-se
semanalmente, em encontros e oficinas, e os conteúdos trabalhados foram desde o ciclo
hidrológico até as formas de aproveitamento e reaproveitamento da água nas cidades. As
atividades foram desenvolvidas por meio de recursos lúdicos como: vídeos, histórias em
quadrinhos, montagem de painéis, jogos, além de trabalho de campo e visitas a laboratórios da
universidade. Elas refletiram o interesse de professores e estudantes de aproximar a universidade
da comunidade na qual se localiza.
Palavras-chave: água; ensino; consumo consciente; extensão universitária

ABSTRACT
The text presented here results from an action carried out by the extension board of the Federal
University of Alfenas-MG, Brazil, whose goal has been to carry out practical activities with
students of an NGO of the city, called CAZITA. The guiding the meis the "conscious water
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consumption and the influences on the human condition". The activities are held weekly in the
form of meetings and workshops whose main subject is water distribution discussed in a
geographical perspective. The contents worked range from the water cycle to the forms of use
and reuse of water. The activities have been made through recreation al resources and reflect the
interest of teachers and students to approach the community in which the university is located.
Keywords: water; education; conscious consumption; university extension

1. INTRODUÇÃO
Apesar de possuir o maior potencial hídrico do Planeta, segundo a Agência Nacional de Águas
(ANA), a partir de um levantamento pelo Atlas Brasil (Abastecimento Urbano de Água), que
mapeou as tendências de demanda e oferta de água nos 5.565 municípios brasileiros, foi possível
constatar que 55% desses poderão ter déficit no abastecimento de água, dentre eles as cidades
mais populosas do país, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto
Alegre e, também, a capital federal, Brasília. Em termos percentuais, significa que cerca de 71% da
população urbana do país (125 milhões de habitantes) poderá se deparar, semanalmente, com a
falta de água em suas residências.
Esse diagnóstico é realizado a fim de alertar a população acerca dos riscos causados pelo
consumo desenfreado da água em períodos de escassez de chuva, além de evidenciar que a
abundância hídrica no país é relativa, uma vez que a distribuição do recurso é desigual no
território brasileiro; serve também para alertar o governo da necessidade de ampliar a capacidade
dos sistemas de produção, por meio de técnicas alternativas que permitam expandir as unidades
de captação, adução e tratamento (Lourenço, 2015).
Segundo Ribeiro (2008), países como o Brasil que possuem abundantes recursos hídricos
precisam repensar sua posição com relação ao cenário internacional no que se refere às questões
ambientais correlacionadas com a água, devendo posicionar-se favoravelmente à preservação e
ao uso coletivo desse bem natural. O autor menciona a utilização da água sob duas perspectivas:
como fonte de eventuais conflitos e o seu uso como ameaça à reprodução da vida; quando esse
recurso atende, sobretudo, às solicitações do sistema capitalista, em seu processo de reprodução
em todos os quadrantes da Terra.
Com estes pressupostos, entende-se que um dos caminhos mais adequados para efetivar a
conscientização coletiva sobre o uso adequado da água é possibilitar às pessoas o conhecimento
sobre a temática. E se esta discussão começa bem cedo, na fase em que a criança está
aprendendo a ler o mundo, há maior possibilidade de mudança de comportamento social, uma
vez que, desde cedo, poderão entender e disseminar ideais que salientem a importância do uso
sustentável da água.
Para Bacci et al. (2008, p. 11), “falar da relevância dos conhecimentos sobre a água, em suas
diversas dimensões, é falar da sobrevivência da espécie humana, da conservação e do equilíbrio
da biodiversidade e das relações de dependência entre seres vivos e ambientes naturais”. Nesse
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sentido, de acordo com o artigo 2º da Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, que institui a Política
Nacional de Educação Ambiental, dispõe a educação ambiental como um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal (Brasil, 1999). Cabe
então, desenvolver teorias e práticas transformadoras e emancipatórias, além, é claro, de
construir conhecimento, habilidades, valores e atitudes ao preparar os envolvidos para uma
participação efetiva em toda comunidade (Brasil, 2008).
A educação que se baseia na compreensão das relações sociedade/natureza tem papel
fundamental na formação de um sujeito ecológico, que ao adotar um estilo de vida diferente,
tende a construir novos valores, atitudes de respeito com relação ao meio ambiente, além de
desenvolver uma visão crítica e responsável tanto das informações quanto de suas atitudes a
serem tomadas para o bem-estar das gerações atuais e futuras (Carvalho, 2009).
De acordo com o capítulo 18, da Agenda 21 (desenvolvimento sustentável no século XXI), a água
doce constitui um componente essencial da hidrosfera da Terra e parte indispensável de todos os
ecossistemas terrestres. A dinâmica da água doce terrestre caracteriza-se pelo ciclo hidrológico,
que inclui enchentes e secas, cujas consequências se tornaram mais extremas e dramáticas em
algumas regiões. A mudança climática global e a poluição atmosférica também podem ter um
impacto sobre os recursos de água doce e sua disponibilidade e, com a elevação do nível do mar,
ameaçar áreas costeiras de baixa altitude e ecossistemas de pequenas ilhas.
A água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo geral é assegurar que se mantenha
uma oferta adequada de água de boa qualidade para toda a população do Planeta, ao mesmo
tempo em que se preservem as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ambientes
aquíferos, adaptando as atividades humanas aos limites da capacidade da natureza e combatendo
vetores de moléstias relacionadas com a água. Tecnologias inovadoras, inclusive o
aperfeiçoamento de tecnologias nativas, são necessárias para aproveitar plenamente os recursos
hídricos limitados e protegê-los da poluição (Cunha et al., 2011, p.1227).
Com um total de assinaturas de 179 países, a “Agenda 21” foi estruturada em quatros seções a)
Dimensões sociais e econômicas; b) Conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento
humano; c) Fortalecimento do papel dos principais grupos sociais; e d) Meios de implementação.
Para que as pessoas pudessem participar e se envolver na elaboração e nos planos da Agenda 21,
foram criados diversos níveis: Agenda 21 Global; Agenda 21 Brasileira; Agenda 21 Local e Agenda
21 escolar (Carvalho et al., 2009, p.71). No caso da Agenda 21 Escolar, o pensamento dominante
é o “pensar global e o agir local”, ou seja, cada um deve fazer sua parte, pois ao modificar o meio
em que está inserido, cada cidadão ou cidadã poderá contribuir, a partir da sua comunidade, para
evitar o desabastecimento de água em escala global.
A temática do projeto desenvolvido é considerada de extrema importância por enfrentarmos, no
Brasil, uma crise hídrica jamais ocorrida. No momento em que as metrópoles e as cidades médias
da região mais populosa do País (o Sudeste) foram afetadas, principalmente do/no estado de São
Paulo, retomou-se uma discussão que ultrapassou o enfoque teórico para que ações práticas
ganhassem mais espaço para buscar soluções.
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Nesse sentido, o objetivo geral do projeto de extensão universitária executado no ano de 2015 foi
desenvolver atividades práticas cujo foco era a questão do consumo consciente da água,
acreditando que por meio delas os alunos pudessem se tornar multiplicadores do conhecimento
construído junto às famílias e comunidade aonde vivem. Desse modo, especificamente, buscou-se
desenvolver potenciais e habilidades específicas com atividades lúdico-pedagógicas sobre o
consumo consciente da água; mostrando que a temática, além de fazer parte do conteúdo de
disciplinas como geografia, é uma realidade cotidiana e que necessita ser debatida. Outro objetivo
específico foi possibilitar à criança condições para refletir sobre o enfrentamento de problemas
cotidianos com autonomia. Por fim, desenvolveram-se atividades prático-interativas visando
promover o desenvolvimento humano tendo a família como principal referência comunitária.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto que estamos aqui descrevendo foi desenvolvido com alunos do Programa Lar-Escola
Zita Engel Ayer (CAZITA), localizado na cidade de Alfenas–MG, Brasil. Esta instituição iniciou suas
atividades em 1996 e sua origem ocorreu a partir da avaliação das atividades desenvolvidas pelo
SARAI (Serviço de Assistência e Recuperação do Adulto e da Infância), que foi fundado em 1962,
como uma entidade social para atender pessoas carentes do município, por meio de voluntários e
sob a direção de Zita Engel Ayer. A missão desta entidade é promover o desenvolvimento humano
de crianças e adolescentes (e de suas famílias) em situação de desequilíbrio pessoal e social,
promovendo atividades diversas no contra turno escolar.
O projeto A água e seu consumo consciente: promovendo a educação ambiental em tempos de
crise hídrica foi realizado entre os meses de abril e dezembro de 2015 e executado por docentes 1
e discentes2 do curso de Geografia/Licenciatura da Universidade Federal de Alfenas-MG. A carga
horária das atividades foi de 90 horas com atividades ocorrendo todas as quartas-feiras no turno
matutino, com alunos em idade entre 7 e 10 anos, matriculados no Ensino Fundamental da rede
regular de ensino.
Foram desenvolvidas cerca de 17 atividades pratico-pedagógicas no período de execução do
projeto, sendo que no primeiro encontro aplicou-se um questionário a fim de obter um
diagnóstico parcial sobre o conhecimento prévio dos alunos sobre a água em nosso Planeta e as
expectativas com o projeto. Com os resultados adquiridos, iniciou-se um debate acerca da
importância do consumo consciente da água para a condição humana, de forma a contribuir para
a formação cidadã.
Em todos os encontros foram desenvolvidas atividades lúdicas e conectadas com a realidade das
crianças. Desse modo, a utilização de vídeos, desenhos, históricas em quadrinho, pinturas,
confecção de painéis, construção de maquete, imagens aéreas, dentre outras atividades, foi o
meio pelo qual se mediou a construção do conhecimento escolar-geográfico-ambiental pelos
2

3

1
2

Ana Rute do Vale (coordenadora) e Gil Carlos Silveira Porto (subcoordenador).
Anneliese Hubert Veiga e Beatriz da Silva Souza.

518

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

alunos e alunas. Além destas intervenções, realizadas na instituição, realizou-se trabalho de
campo dentro da Universidade Federal de Alfenas para visitação ao Laboratório de Microbiologia
de Alimentos para que, por meio de microscópio, e outros utensílios, se observassem amostras de
água de fontes da cidade, apropriadas e não apropriadas para o consumo. Produto e momentos
de intervenção e execução das atividades serão observados nas Figuras de 1 a 4.

Figura 1 - Desenho construído por discente, representando a precipitação atmosférica

Figura 2 - Observação de amostras de água no Laboratório de Microbiologia de
Alimentos na UNIFAL-MG
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Figura 3 - Alunos observando como se dá o processo de identificação de Coliformes Termotolerantes
em Visita ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos na UNIFAL-MG

Ao final das atividades previstas no cronograma houve a aplicação de um segundo questionário
que possibilitou verificar se os objetivos traçados no projeto foram cumpridos ao longo dos
encontros. Além disso, nos permitiu fazer autoavaliação das escolhas pedagógicas, temáticas e
dos materiais utilizados durante os encontros.

Figura 4 - Um dos momentos em que se desenvolveu “Círculo de Cultura” com a turma
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As alunas acadêmicas que participaram do projeto buscaram nos estudos disciplinares realizados
durante a graduação temas e fontes bibliográficas para subsidiarem as intervenções pedagógicas.
Além disso, partiu-se dos conteúdos propostos pelo currículo escolar, objetivando fomentar as
discussões de cada encontro, cujas problematizações acerca da água eram discutidas em
diferentes dimensões: consumo consciente, crise hídrica, crise de abastecimento, distribuição de
água no Planeta e no Brasil, os três estados da água (sólido, líquido e gasoso) e o seu tratamento
para o consumo, enchentes, produção de energia, dentre outros. Ou seja, além de tornar os
alunos aptos a compreenderem os fenômenos que envolvem os recursos hídricos, buscou-se
problematizar não somente a questão do seu uso consciente, mas, também, outras dimensões da
água, sempre aludida como condição da vida.
Em todos os encontros, as atividades desenvolvidas se baseavam na práxis do “Círculo de
Cultura”. Os Círculos de Cultura são “espaços em que dialogicamente se ensinava e se aprendia.
Em que se conhecia em lugar de se fazer transferência de conhecimento. Em que se produzia
conhecimento em lugar da justaposição ou da superposição de conhecimento feitas pelo
educador a ou sobre o educando. Em que se construíam novas hipóteses de leitura do mundo ”
(Freire, 1994, p. 155).
Desse modo, entende-se a importância de atuar na mediação entre os conhecimentos adquiridos
historicamente e os alunos, na tentativa de não impor as teorias acadêmicas como absolutas, mas
oportunizar novas descobertas a partir da vivência e, também, da cultura do aluno. Otimizar as
dúvidas e as informações advindas nos serviu para avançar quanto à temática central do projeto.
A metodologia freiriana3 distanciou o modelo positivista4 em que os alunos estão inseridos no
ambiente escolar, “em lugar de escola, que nos parece um conceito, entre nós, demasiado
carregado de passividade, em face de nossa própria formação (mesmo quando se lhe dá o
atributo de ativa), contradizendo a dinâmica fase de transição, lançamos o Círculo de Cultura. Em
lugar do professor, com tradições fortemente “doadoras”, o Coordenador de Debates. Em lugar
de aula discursiva, o diálogo. Em lugar de aluno, com tradições passivas, o participante de grupo.
Em lugar dos “pontos” e de programas alienados, programação compacta, “reduzida” e
“codificada” em unidades de aprendizado” (Freire, 1983, p. 103).
Compreende-se que, assim, o aproveitamento do conteúdo foi mais eficaz por desconstruir a falsa
impressão de superioridade no processo ensino-aprendizagem em que, comumente, o professor
anula as contribuições dos alunos, logo, o fato de aproximar os olhares e nivelar as estaturas não
nos elevaria integral e absolutamente como “detentores do conhecimento”.
4

5

3

Paulo Freire (1970) afirma que é evidente que os alunos aprendem melhor e com mais facilidade quando o
conhecimento pode ser vinculado aos saberes de sua realidade cotidiana. Com isso, defende o método de interação
entre o conhecimento e a realidade.
4
Segundo Ricci (1998) nesse modelo “o aluno aparece como objeto de adestramento e da ação disciplinadora”, ou seja,
o aluno, diante dos vieses positivistas é visto apenas como receptor de informações enquanto o professor como o
detentor de todo conhecimento.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto envolveu o ensino, as problemáticas e as problematizações acerca da temática da água
no atual momento de vivência da chamada sociedade global. A cada encontro, os alunos
estiveram interessados em construir novas perspectivas para sanar as dificuldades enfrentadas
quanto à escassez hídrica e, também, quanto à importância do consumo consciente para evitar
maiores desastres futuros. Buscou-se sempre os ouvir e permitir-lhes a fala, uma vez que utilizar o
“Círculo de Cultura” como metodologia de cunho construtivista serviu justamente para
compreender o entendimento dos alunos quanto ao que estava sendo construído, juntos.
Houve uma constante troca de saberes entre a equipe executora e os alunos participantes, visto
que, ao mesmo tempo em que se pretendeu transmitir conhecimentos sobre a importância da
água para a vida do/no Planeta e a necessidade do consumo consciente, tivemos a oportunidade
de estarmos mais próximos da realidade das crianças em situação de vulnerabilidade social e que
carregam consigo vivências diferentes das nossas.
A realização do projeto fora da Universidade teve como intuito a prática da responsabilidade
social ao atuar junto a uma organização não-governamental, que atende crianças e jovens em
situação de vulnerabilidade social. Logo, o enriquecimento foi mútuo. Do ponto de vista teórico e
metodológico, do comprometimento ético e solidário, o contato com os alunos foi importante
para além das teorias acadêmicas, uma vez que a prática foi desenvolvida com crianças inseridas
em uma realidade completamente distante daquela vivenciada na academia.
Além disso, ao analisar os questionários nos deparamos com uma mudança de perspectiva vinda
dos alunos. No questionário-diagnóstico, respostas sobre “O que representa a água para você?”
eram associadas à ideia de que a água do Planeta está acabando e que deve se cuidar dela. Ao
final do projeto, para a mesma pergunta, as respostas obtidas não associavam a água ao que
chamamos de “terrorismo hídrico”, mas sim a algo valioso, sem o qual não se pode viver. Ou seja,
os alunos construíram uma visão de utilidade e importância da água para o seu dia a dia, os
aproximando do pensar-fazer consciente, entendendo que o problema não se resolve em deixar
de consumi-la, mas a questão está na maneira como ela é utilizada socialmente e por quem é
utilizada. Assim, os resultados obtidos poderão produzir novos hábitos e práticas no cotidiano dos
alunos envolvidos no projeto.
Dentre as atividades que os alunos e as alunas mais gostaram destaca-se a visita ao Laboratório
de Microbiologia de Alimentos da Universidade. Esta atividade abriu novos horizontes,
principalmente por compartilharmos com as crianças o conhecimento científico produzido, e por
lançarmos a semente de que eles podem, futuramente, estudar na instituição.
CONCLUSÃO
Seguindo a metodologia utilizada durante os encontros com os alunos, os resultados foram
plenamente satisfatórios, uma vez que os educandos interagiram às problematizações,
previamente elaboradas, ao longo de todo o tempo em que o projeto fora desenvolvido. Além
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disso, o que ficou evidente foi a necessidade em propor diálogos que congreguem a Educação
Ambiental como um dos meios, junto com os conteúdos da Geografia, de amenizar os riscos de
uma escassez hídrica irreparável, por meio do uso consciente da água. Atuar com as crianças nos
fez acreditar que elas serão, assim como foram, junto às respectivas famílias, multiplicadoras dos
conhecimentos construídos, debatidos e esclarecidos.
Desse modo, somar forças, juntamente com a instituição não-governamental que oportunizou a
realização do projeto e a comunidade em que essa e a Universidade estão inseridas serviu,
também, para amenizar as distâncias entre o que é produzido dentro da academia e as demandas
da população local, pensando, por assim dizer, globalmente, mas com ações realizadas
localmente. Além disso, possibilitou que docentes e discentes universitários se voltassem para o
alicerce da formação escolar, alunos do ensino primário, que estão aprendendo a ler o mundo e
que poderão construir geografias mais sustentáveis e justas socialmente.
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RESUMO
O Projeto de Extensão “Museu das águas da Amazônia” que vem sendo desenvolvido desde 2013,
por alunos e professores da Faculdade de Geografia e Cartografia – FGC/IFCH/UFPA, com recursos
da Pró-Reitoria de Extensão – NAVEGA SABERES/PROEX/UFPA, tem como objetivo a criação de
um espaço de sensibilização e difusão das ações de educação ambiental inclusiva sobre a poluição
e proteção das águas, contextualizando o debate das águas de forma a auxiliar o ensino
fundamental, médio e graduação para maior entendimento, a partir da interdisciplinaridade que o
assunto apresenta. O projeto pretende difundir nas escolas a educação ambiental inclusiva com
informações e linguagem direta para a compreensão dos alunos e professores, buscando a
sensibilização e ampliação de conhecimento sobre o tema. Para subsidiar a aplicação do projeto,
produziu-se um material didático/pedagógico e um banco de dados sobre as características
hidrogeográficas e hidrogeológicas das águas, que farão parte de um acervo permanente do
Museu das Águas da Amazônia – MAAM, apresentado na forma de banners e outras mídias,
compreendendo por meio de produção cartográfica implantado no Laboratório de Ensino de
Geografia (LABENGEO/FGC/UFPA), junto à visitas de alunos e professores tanto de escolas
públicas e privadas, como também de cursos de graduação. Objetiva-se, assim, levar reflexões e
conhecimento acerca dos recursos naturais, diante dos diversos dos recursos naturais e
principalmente da água.
Palavras-chave: Água, Hidrogeografia, Educação Ambiental, Amazônia, Brasil

525

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
___________________________________________

ABSTRACT
The Project "Amazonian waters of the Museum" that has been developed since 2013 by students
and teachers of the Faculty of Geography and Cartography, aims to create a space awareness and
dissemination of comprehensive environmental education on pollution and protection of waters,
contextualizing the discussion of water to aid the primary, secondary and graduation for greater
understanding, from the interdisciplinarity that it presents. The project aims to spread in schools
inclusive environmental education from the Hydrographic and hydrogeological knowledge, with
information and direct language to understand the students and teachers, seeking awareness and
expand knowledge on the subject.
Keywords: Water, Hidrogeography, Environmental Education, Amazon, Brasil

1. INTRODUÇÃO
A água é o elemento essencial para a existência e manutenção da vida e na espécie humana é
atribuída de significados mitológicos, religiosos e culturais em diferentes sociedades, além de ser
um recurso natural importante para a sustentação de diversas atividades econômicas importantes
para o desenvolvimento social.
A relação natural de presença de água doce no planeta Terra se apresenta por uma dinâmica de
fluxo de energia e matéria ligada ao ar, solo, espécies vegetais, animais, altitudes, temperaturas,
entre outras condições que integram fases do ciclo hidrológico, sendo este um sistema de
movimentos de elementos naturais presentes em toda a atmosfera e ligados a várias condições
naturais, processos físicos, químicos, biológicos que fazem a renovação da água através de
transformações de seu estado físico.
A água no século XXI foi atribuída de relações de uso que a torna um “bem de todos” para poucos.
E a inserção dessa temática nas escolas se torna importante de forma a difundir a educação
ambiental e com isso conscientizar o aluno desde seus primeiros contatos com o conhecimento
teórico /interdisciplinar sobre elementos naturais nas séries iniciais do ensino fundamental.
A partir destas premissas quanto à discussão e debates sobre a Água em seus diferentes
contextos a proposta a ser abordada neste artigo apresenta a integração do Projeto de Extensão
“Museu das Águas da Amazônia - MAAM” que foi implantado no Laboratório de Ensino de
Geografia da Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará –
LABENGEO/FGC/UFPA. Tendo como apoio a PROEX/UFPA via Edital Navega Saberes/Infocentros –
2013.
A prática da educação ambiental nas escolas vem sendo analisada e discutida quanto à sua
metodologia de atuação, não apenas no contexto escolar, mas também em relações sociais mais
gerais, pois fazemos parte de um processo em que todos são atuantes das intervenções ao meio
natural, seja uma intervenção positiva ou negativa. Assim a abordagem da temática de Águas
como eixo da Educação Ambiental deve sustentar as diferentes formas de aplicar a sensibilização
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e conhecimento do aluno ou cidadão que esteja sendo alvo dessa atividade. Reigota (2009)
aborda uma discussão sobre a Educação Ambiental, onde apresenta conceitos e métodos para o
entendimento dessa prática no ensino.
Por se tratar de uma temática de interesse e importância coletiva, conteúdos que incluem a água
são facilmente encontrados em todas as séries e ciclos de ensino, sendo utilizado sob diversos
aspectos e disciplinas variadas, a exemplo: Física, Biologia, Química, Geografia e, sobretudo nas
temáticas ambientais. Segundo levantamento dos espaços curriculares e de livros didáticos de
várias áreas de conhecimento nas disciplinas do ensino médio realizado por Watanabe e
Kawamura (2005).
Nesta perspectiva apontamos a importância da abordagem feita pelo MAAM na temática água,
como instrumento de apoio aos professores das disciplinas que contemplem o tema, assim como
material que estejam nos conteúdos e discussões dos alunos que poderão ser utilizados
posteriormente em sala de aula.
De forma mais específica pretende-se sensibilizar e difundir aos professores e alunos dos cursos
de graduação, bem como dos cursos de ensino fundamental e médio da rede pública e privada,
com a educação ambiental a partir dos conhecimentos hidrogeográficos e hidroeológicos, bem
como compreender a importância da produção cartográfica com uma importante ferramenta do
entendimento de compreensão e análise das questões que envolvem a poluição e proteção das
águas.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O objetivo do projeto de extensão foi a criação/implantação do Museu das Águas da Amazônia no
Laboratório de Ensino de Geografia (MAAM/LABENGEO/FGC/IFCH/UFPA) como espaço de
sensibilização e difusão das ações de educação ambiental sobre a poluição e proteção das águas,
partindo de métodos utilizados para as ações de sensibilização dos alunos nos três diferentes
níveis de ensino: fundamental, médio e o superior, foi implementada em quatro etapas com a
elaboração de material didático-pedagógico:
1) Criação e elaboração de material didático/pedagógico e de um banco de dados sobre as
características (hidrogeográficas e hidrogeológicas) das águas da Amazônia, para fazer
parte dos acervos permanente e temporário do Museu das Águas da Amazônia (MAAM);
2) Capacitação dos professores e alunos do curso de graduação em geografia da UFPA para
participarem como instrutores e monitores do MAAM na elaboração de produtos
cartográficos, hidrográficos, hidroclimáticos e hidrogeológicos, para sua utilização como
instrumento de apoio no processo ensino-aprendizagem da educação ambiental;
3) Criação e funcionamento no Laboratório de Ensino de Geografia (LABENGEO) do Museu
das Águas da Amazônia (MAAM);
4) Visitas programadas ao MAAM, para sensibilizar e difundir nos professores e alunos de
ensino fundamental, médio e superior da Região Metropolitana de Belém, quanto à
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educação ambiental a partir dos conhecimentos hidrogeográficos e hidrogeológicos
voltados aos estudos e trabalhos sobre a poluição e proteção das águas da Amazônia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Museu das Águas da Amazônia (MAAM) surge como ferramenta de auxílio para professores do
ensino fundamental, médio e superior para a sensibilização e difusão da Educação Ambiental, a
partir da conscientização e aprendizagem dos alunos para com o tema “água”, que vem se
tornando tão importante nos dias atuais.
No Brasil, em meio a grandes bacias hidrográficas e ser um país tropical, parece ser uma
contradição falar de problemas relacionados à escassez de água no país, porém já se vive esse
problema em diversas regiões, estados e municípios, e não há uma conscientização maior sobre
estes problemas devido aos gastos excessivos e inúmeros desperdícios das pessoas devido a falta
de informações ou quando há o descaso de certas pessoas.
A educação ambiental por muito tempo foi ausente dentro das salas de aula, visto a deficiência de
políticas educacionais de incentivo e discussões sobre o repensar os recursos naturais, vindo a se
tornar mais presente, a partir de conferências mundiais de alerta sobre problemas ambientais
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graves que tornaram-se públicos, além de mídias de cunho exclusivamente científico e
acadêmico. E diante de mídias mais acessivas é que se vai tentar uma abordagem diferente, mais
instituída em diversos assuntos, sendo água, ar, florestas, solos e até com o próprio homem,
porém ainda assim em alguns casos, se mostram superficiais.
O Museu das Águas da Amazônia abordando a temática água, se aproxima da sala de aula,
construindo uma ponte entre o conhecimento e o aluno, ainda que auxiliando o professor, sendo
dele uma ferramenta, sensibilizando o aluno sobre o uso devido e indevido, a poluição e proteção
das águas, fazendo-o com que perceba e compreenda os problemas da água, que são cotidianos a
todos, e podendo posteriormente relacionar o tema com outros assuntos que possam fazer parte
a colaboração de uma educação ambiental mais rica de informações e atraente para a
aprendizagem e uma melhor conscientização por parte do aluno e de todos.

O MAAM pretende alcançar o aluno dentro da sala de aula, mostrando a importância de se
preservar esse bem que se torna cada vez mais precioso principalmente em alguns lugares do
globo, devido ao descaso, desperdício ou até mesmo a má fé dos gestores. O projeto começa se
constituindo via debates e leituras mediante diversos textos em volta da temática água, contando
com a colaboração de amplas referências bibliográficas, e posteriormente o resultado é a
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produção de banners e outras mídias para o repasse do conhecimento e informações para os
alunos e assim auxiliando o professor na educação ambiental, visto que se faz muito importante,
devido à escola ser formadora de cidadãos e cidadãos críticos que constituirão a sociedade, e o
que acaba se percebendo, é um aumento da abordagem da educação ambiental no Brasil, visto a
preocupação em lidar com problemas e questões de sustentabilidade.
Dentro desta perspectiva, o MAAM já realizou na Faculdade de Geografia e Cartografia
(FGC/UFPA) a “Semana da Água” em 2014 e 2015, onde alunos e professores tanto do curso de
geografia (licenciatura e bacharelado) como os das escolas de ensino fundamental e médio dos
Municípios de Belém e Ananindeua no Estado do Pará-Brasil puderam participar. (ver o convite
abaixo).

Por fim uma maior sensibilização dos alunos via a construção de uma educação ambiental de
qualidade e mais valorizada, é o objetivo para assim se construir uma sociedade mais inteligente
para lhe dar com os recursos naturais, usufruindo da natureza, da água, sem agredir o meio
ambiente e os outros seres vivos a sua volta.

CONCLUSÃO
O Museu das Águas da Amazônia (MAAM) surge como ferramenta de auxílio para professores do
ensino fundamental, médio e superior para a sensibilização e difusão da Educação Ambiental, a
partir da conscientização e aprendizagem dos alunos para com o tema “água”, que vem se
tornando tão importante nos dias atuais.
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O projeto ao abordar a temática água, se aproxima da sala de aula construindo uma ponte entre o
conhecimento e o aluno pela promoção de uma participação social que se encaixa em uma
relação de iniciativas, meios/instrumentos de ação e mudanças, tanto nos participantes que
difundem quanto naqueles que são atingidos pela proposta do MAAM.
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RESUMO
O trabalho aqui apresentado resulta do desenvolvimento de um projeto de investigação (Baptista, 2013) que
teve por base a construção de um Geoportal inovador que permite dar visibilidade a uma temática que
compila e articula valências da Geografia e da História através das novas Tecnologias de Informação
Geográfica, designadamente, as ferramentas SIG e WebSIG. O Geoportal em questão “Geobrasões Brasões
de Portugal” está disponível no endereço: www.saizbel.com/heráldica/. Este Geoportal é navegável através de
uma plataforma cujo motor assenta na GoogleAPI e que permite a utilização de filtros por distritos, concelhos
e freguesias, onde a cada passo (interação com a escala espacial de pesquisa) aparecem os brasões respetivos
em ícones que dão acesso à informação específica, como nome, imagem e a descrição publicada em Diário da
República. Pode-se encontrar também informação estrutural gráfica e simbólica dos brasões bem como uma
resenha histórico/cultural sobre heráldica portuguesa e brasões administrativos. As tecnologias de construção
deste Geoportal baseiam-se em JoomlaCMS com recurso a bases de dados relacionais e linguagens de
programação como HTML/GML/KML, CSS, PHP, SQL e JavaScript.
Neste exercício pretende-se identificar a presença do elemento “Água" nas suas mais variadas formas e
referências, como elemento primordial na História e Geografia de Portugal através de pesquisas na base de
dados de brasões (antigos) disponível no Geoportal, ou seja, contempla apenas os brasões registados em
Diário da República antes da última unificação de freguesias.
Palavras-chave: Geobrasões, Geoportal, Água, SIG/WebSIG

ABSTRACT
The present paper results from the development of a Research project which was based on the construction
of an innovative Geoportal that allows giving visibility to an issue that compiles and articulates valences of
Geography and History through new Geographic Information Technologies, including the GIS and WebGIS
tools. The Geoportal concerned to "Geobrasões – Heraldry of Portugal" is available at:
www.saizbel.com/heraldica/. This Geoportal is navigable through a platform whose engine is based on
GoogleAPI, an user friendly interface that allows queries by district, municipality and parish (as a spatial scale
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function), and in each step there are the respective heraldric icons that provide access to specific information,
such as name, picture and description published in the Portuguese Republic main Diary. One can also find
graphic and symbolic structural information of the heraldic elements as well as a historical / cultural review of
Portuguese heraldry. The construction technologies of this Geoportal is a JoomlaCMS-based structure that
support a relational databases and programming languages like HTML / GML / KML, CSS, PHP, SQL and
JavaScript.
With this exercise we intended to identify the presence/significance of the "Water" as an heraldric element in
its many forms and references, which symbolizes a major vector in the History and Geography of Portugal,
through an accurate research on the additional database related to the old official heraldic symbols, ie those
that predate the last changes implemented into the portuguese administrative reorganization at a parish level.
Keywords: Geobrasões, Geoportal, Water GIS/WEBGIS

1. INTRODUÇÃO
No mundo, como em Portugal, a água constitui um elemento fundamental na organização da
paisagem. A construção deste documento resulta da curiosidade de identificar, analisar e
interpretar a importância deste elemento numa plataforma de informação e visualização
Heráldica desenvolvida com base no portal “Geobrasões” (Figura 1 - www.saizbel.com/heráldica/),
projeto elaborado no âmbito do Mestrado em Tecnologias da Informação Geográfica da
Universidade de Coimbra. Trata-se de um Geoportal inovador sobre uma temática tradicional que
compila as valências SIG/TIG com as da História e as da Geografia. O tema é “Brasões de Portugal”
representados por imagem e texto informativo: Geobrasões.

Figura 1 - Imagem do portal Geobrasões (início, mapa inicial, mapa com parte do resultado
da pesquisa “fonte”)

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Apesar de se disponibilizar os dados e os resultados da inquirição numa plataforma com forte
componente de visualização com arquitetura SIG/WEBSIG, este geoportal assenta, na realidade,
numa estrutura marcadamente de análise textual, elaborada através de pesquisas por palavras
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nos registos em DR recolhidos e organizados de acordo com os Distritos, Concelhos e Freguesias 1
de Portugal. Em termos de arquitectura funcional (Baptista, 2013), o navegador como interpretador
de HTML (conteúdo) e CSS (aspeto gráfico), mostram ao visitante o conteúdo fixo e de base de
dados2 por KML, que é construído por programação em PHP, que gere a base de dados (SQL) e os
ficheiros, que por sua vez, é assessorada pelo JavaScript para um melhor funcionamento.
Inventariámos e definimos um conjunto de palavras relacionadas com água, passíveis de ser
encontradas nos registos e com elas foram feitas as pesquisas de variadas maneiras, adequadas
de acordo com o tipo de respostas que iam obtendo. Inicialmente dividimos o exercício em duas
partes: Pesquisa por nome de localidade (2.1); Pesquisa gráfica - por Figura (2.2).
Foi, também, efectuada uma listagem inicial de palavras relacionadas com água recorrendo à
nossa memória e ao desfolhar do livro “À beira da Água” precioso contributo na geografia e na
fauna e onde figura também alguma heráldica de domínio. Para determinar o efetivo total de
brasões que contêm algum modo de relação com a palavra “água” foi utilizada uma instrução SQL
– da qual se apresenta um breve excerto (Fórmula 1) baseada na expressão “OR”(OU), que
seleciona da base de dados todos os brasões que incluem as palavras relacionadas com água.
6

7

SELECT * FROM `brasoes` WHERE `descricao` LIKE CONVERT( _utf8 '% agua%' USING latin1 )
OR `descricao` LIKE CONVERT( _utf8 '% barc%' USING latin1 )
OR `descricao` LIKE CONVERT( _utf8 '% barril%' USING latin1 )
OR `descricao` LIKE CONVERT( _utf8 '% barris%' USING latin1 )
OR `descricao` LIKE […]CONVERT( _utf8 '%ganso%' USING latin1 )
OR `descricao` LIKE CONVERT( _utf8 '%cisne%' USING latin1 )
OR `descricao` LIKE CONVERT( _utf8 '%porto%' USING latin1 )
OR `descricao` LIKE CONVERT( _utf8 '%vieira%' USING latin1 ) COLLATE latin1_swedish_ci;

[1]

2.1. Pesquisa por nome de localidade
Como o trabalho aqui apresentado é feito através de pesquisa textual e analisando a estrutura de
um brasão vemos que no listel (http://www.saizbel.com/heraldica/index.php/pt/caracteristicas,
acedido às 22h do dia 3 de Janeiro de 2016) aparece sempre o nome da localidade ou freguesia
em questão (Figura 2), isto porque vem referido em DR como fazendo parte integrante do texto
publicado.
Pesquisámos a mesma lista de palavras (apenas por curiosidade) nos nomes das localidades para
tentar saber até que ponto o elemento água está presente. A pesquisa foi feita palavra por
palavra diretamente na janela de pesquisa do portal Geobrasões.
1

Este estudo não contempla os brasões publicados em Diário da República depois de 2011, devido ao facto de o
número total de freguesias registadas se reportar ao contexto vigente antes da última reorganização administrativa
(2013).
2
A base de dados sobre a qual desenvolvemos as pesquisas para este estudo está disponível no endereço eletrónico
acima mencionado.
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Figura 2 - Exemplo de brasões com Água, Ponte e Peixe no respetivo nome

2.2. Pesquisa gráfica (por Figura)
Das figuras constituintes e descritas nos brasões em DR verificamos que a água pode estar
traduzida em elementos gráficos representativos ou por elementos físicos diretamente
relacionados.
2.2.1. Pesquisa por elementos gráficos representativos
Os elementos gráficos da água na heráldica comuns à maioria dos Brasões são as palavras Faixas,
Tiras, Palas, Bandas, Barras, Coticas, Burelas e Géminas sempre associadas à palavra ONDA e
família derivada: Ondado, Ondeado, Ondulado (Figura 3).

Figura 3 - Exemplo de 3 brasões com faixa, tira e pala ondada, ondeada e ondulada

A Pesquisa foi feita em todas as descrições de brasão pela redução à base da palavra Onda, “OND”
com espaço anterior para excluir palavras como “arredondado” ou “Mondego”, recorrendo à
ferramenta de gestão da base de dados phpMyAdmin (Baptista, 2013).
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2.2.2. Pesquisa por elementos físicos
Nesta pesquisa, por ser muito extensa, dividimos as palavras por grupos de elementos associados
à água (Figura 4), chegámos então às componentes geográficas, construções arquitetónicas, à
fauna aquática, aos objetos relacionados, às bebidas e aos verbos. A pesquisa foi feita por
palavras, individualmente e somadas por grupo como os que acima foram identificados,
recorrendo à ferramenta de gestão da base de dados phpMyAdmin e à pesquisa por brasão
disponibilizada em www.hiperglobal.com/portugal (acedido às 15h do dia 5 de Janeiro de 2016).

Figura 4 - Exemplo de 3 brasões com elementos físicos de grupos diferentes

2.3. Pesquisa visual
Analisando a base de dados e as palavras de pesquisa verificámos que seria necessário incluir
neste estudo uma pesquisa visual dado não existir descrição em alguns brasões com imagem. A
pesquisa foi feita seguindo visualmente a lista de brasões sem descrição, tendo sido consultadas
visualmente as imagens e contabilizados “à mão” os brasões sem descrição mas que, de algum
modo, demonstravam alguma relação com a água (Figura 5).

Figura 5 - Exemplos de brasões sem descrição mas que apresentam uma relação (gráfica/visual) com a água

2.4. Pesquisa por palavras homónimas
Com recurso a este critério de pesquisa foi ainda encontrada uma inconformidade na medida em
que algumas palavras homónimas revelam significados diferentes que em nada se relacionam
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com o elemento água (Figura 6), pelo que não puderam ser incluídas na pesquisa: por exemplo
Nascente (aparecido de trás de), Barra (faixa), Cheia (Preenchida).

Figura 6 - Exemplos de brasões sem água mas com palavras homónimas (Barra, Cheia, Nascente)

2.5. Pesquisa por palavras ausentes da heráldica
Também foi efetuada a pesquisa por outras palavras importantes relacionadas com a água que
não devolveram resultados na base de dados em consulta: açude, afluente, almarraxa, baía,
barrinha, beber, boiar, canal, cascata, catarata, chá, chuva, enseada, estuário, flutuar, leito,
levada, líquido, molhar, oceano, pântano, península, pingo, piscina, refluente, rega, regador,
represa, ria, sumo e termas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em primeiro lugar, pretendemos destacar a existência de alguns factos curiosos como, por
exemplo, a existência de brasões com características extremas (Figura 7), um (Santo António dos
Olivais – Coimbra) sem qualquer elemento relacionado com água, e outro (Cotas – Alijó) com
todos os elementos relacionados com este elemento, tendo sido ambos contabilizados apenas
uma vez nas estatísticas gerais, que seguidamente se apresentam.

Figura 7 - Exemplos de brasões sem nenhuma e outro com todas as referências ao elemento água
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No seguimento da apresentação dos parâmetros de pesquisa, classificados de acordo com os
critérios mencionados, os resultados obtidos revelam uma estatística interessante que
sintetizamos nas tabelas 1, 2, 3 e 4.
Na tabela 1 destacamos as palavras “ribeiro/a” e “rio” como as que revelaram um maior índice de
presenças nos nomes das localidades portuguesas que figuram nos brasões. Já na tabela 2
destacamos os elementos arquitetónicos como os mais frequentemente presentes nos brasões
portugueses, tais são os casos de Ponte (353), Porto (36) Aqueduto (23), Barragem (2), Fonte
(176), Poço (6), Repuxo (1), Chafariz (11), Bica (33), Tanque (4), Barco (172), Navio (6), Caravela
(9) e Farol (8). Na tabela 3, os resultados da pesquisa pelo elemento gráfico principal “ OND”
revelam que Faixas, Tiras, Palas, Bandas, Barras, Coticas, Burelas, e Géminas estão presentes em
1982 brasões portugueses (43,1%). Por fim, a tabela 4 confronta-nos com o resumo das pesquisas
destacando-se a pesquisa textual com 2482 resultados obtidos, a que correspondem 54% do total.
Os gráficos apresentados a seguir, nas figuras 8 e 9, refletem visualmente os resultados da
estatística sintetizados nas tabelas acima. Na figura 8 (gráfico a), como anteriormente se referiu,
Rios e Ribeiros (somados) surgem em 79 brasões representando cerca de 2% da totalidade; no
gráfico b) os elementos arquitetónico estão presentes em pouco menos de um quinto da
totalidade mas, ainda assim, surgem em 840 brasões.
Tabela 1 - Resultados da pesquisa nos nomes das localidades
Pesquisa por palavra

Nº Brasões

Percentagem

Água
Barco
Fonte
Foz
Ilha
Lago/a
Mar / Marinha
Ponte
Praia
Ribeiro/a
Rio
Outros (Albufeira, Cântaro, Rego, Azenha, caldeira, Peixe, Poço,
etc.)

29
7
21
9
24
16
32
16
9
40
39

0,6%
0,2%
0,5%
0,2%
0,5%
0,3%
0,7%
0,3%
0,2%
0,9%
0,8%

15

0,3%

TOTALIDADE

257

5,5%
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Tabela 2 - Resultados da pesquisa nas descrições completas dos brasões
Grupos de Palavras Pesquisadas

Nº Brasões

Percentagem

Água

151

3,3%

Alimentação/Bebidas [Leite (15), Vinho (19) e Chocolate (1)]

35

0,8%

Arquitetura [ Ponte (353), Porto (36) Aqueduto (23), Barragem (2), Fonte
(176), Poço (6), Repuxo (1), Chafariz (11), Bica (33), Tanque (4), Barco (172),
Navio (6), Caravela (9) e Farol (8) ]

840

18,3%

Fauna [ Peixe (74), Concha (3), Caranguejo (2), Lagostim (1), Gaivota (2),
Ameijoa (1), Atum (3), Pato (2), Enguia (2), Baleia (6), Vieira (135), Sapo (1),
Lontra (1), Garça (3), Ganso (4), Cisne(1) e … Marinho (18) ]

259

5,6%

187

4,1%

84

1,8%

309

6,7%

Pesquisa VISUAL
Todos os elementos acima nos Brasões sem descrição]

69

1,5%

TOTALIDADE

1934

42,10%

Geografia [ Mar (27), Ilha (55), Rio (32), Ribeiro (51) e Lago (22) ]
Língua Portuguesa [ VERBOS: Gotear (16), Jorrar (47), Nadar (12) e Pescar (9)
]
Objetos [ Nora (12), Alcatruz (10), moinho (11), Rodízio (32), Azenha (119),
Roda de navalhas (15), Bilha (30), Cântaro (12), Caldeira (7), Taça (4),
Garrafa (1), Cálice (13), Âncora (27), Talha (2), Pipo (8) e Barril (6) ]

Tabela 3 - Resultados da pesquisa pelo elemento gráfico principal ONDA
Pesquisa pelo elemento gráfico principal

Nº Brasões

Percentagem

Faixas, Tiras, Palas, Bandas, Barras,
Coticas, Burelas, Géminas
Ondadas, Ondeadas e/ou Onduladas

1982

43,1%

TOTALIDADE

1982

43,10%

Tabela 4 – Resumo das pesquisas
Resumo das Pesquisas
Pesquisa Textual
Pesquisa Visual
Pesquisa Geral (Textual + Visual)
TOTALIDADE

Nº Brasões
2482
69
2551
4594

Percentagem
54,0%
1,5%
55,5%
100,00%
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Por fim, resumindo todo o estudo apresentamos o gráfico da figura 9, no qual se destaca os 44,5%
de brasões não têm qualquer referência ao elemento água, bem como o facto de nos 55,5% que
têm essa referência, estarem incluídos 43,1% em que a água é referida pela sua principal
componente gráfica - ONDA.

Figura 8 - Gráficos representando: a) Presença da água nos nomes das Localidades
b) Presença da água nos brasões por grupos de palavras e pesquisa visual

Figura 9 - Gráfico representando o resumo da presença da água nos brasões

CONCLUSÃO
Como se referiu no início deste trabalho, o objetivo nuclear consistia em identificar a importância da
água na Heráldica de domínio portuguesa identificando quão importante é este elemento nas raízes
da Geografia e da História do país. Em função dos critérios e dos filtros definidos para os diversos tipos
de pesquisa, concluímos que a água se faz representar em 55,5% da Heráldica de domínio portuguesa
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fazendo, portanto, facto que significa que é parte integrante iconografia histórico-geográfica de
Portugal, em mais de metade das freguesias registadas (note-se que existem ainda algumas freguesias
sem brasão pelo que poderiam existir mais brasões com referência à água que influenciariam os
resultados deste estudo). A título de curiosidade, não podemos deixar de destacar o facto de existirem
alguns brasões com um perfil de representação oposto, já que um (Santo António dos Olivais –
Coimbra) não apresenta qualquer elemento relacionado com água, e outro (Cotas – Alijó) apresenta
todos os elementos relacionados com este elemento.
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A ÁGUA EM IMAGINÁRIOS E PERCEÇÃO DO GERÊS
WATER IN THE IMAGINARY AND PERCEPTION GERÊS

Joaquim Sampaio
Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território - CEGOT, Portugal,
joaquimsampaio2010@hotmail.com

RESUMO
Os imaginários da antiga província do Minho, no noroeste português, foram sucessivamente
associados a paisagens verdejantes, com a omnipresença da água. Turistas e residentes
secundários procuram o Gerês onde a paisagem verde é mais verde e a presença de água toca os
vários sentidos. O visitante é impelido a contemplar estas paisagens de água, a beber, a
mergulhar, a ouvi-la murmurar de fontes e cascatas. Para além de reminiscências filogenéticas,
tem havido um processo de produção de imaginários que tem valorizado espaços ricos em água,
nomeadamente com narrativas sobre espaços rurais bucólicos e puros, em oposição a espaços
degradados e poluídos, por isso impuros, das cidades. Em discursos de visitantes, o Gerês surge
como um espaço idílico, puro, regenerador, onde o elemento água é fundamental na perseguição
e recriação destes imaginários, alimentando mitos que se associam à saúde e bem-estar.
O estudo baseia-se em 102 entrevistas realizadas a residentes secundários do Gerês,
demonstrando-se que a produção do espaço apresenta uma relação estreita com a geografia da
perceção.
Palavras-chave: Gerês, Imaginários, Perceção, Água
ABSTRACT
The imaginaries of the old province of Minho in the Portuguese northwest were successively
associated with green landscapes, with the omnipresence of water. Tourists and second home
residents seek Gerês where the green landscape is greener and the presence of water touches
several senses. The visitor is compelled to contemplate these water landscapes, to drink, to dive,
to hear it murmur from fountains and waterfalls.
In addition to the phylogenetic remnants, there has been an imaginary production process that
has valued rich spaces in water, in particular with the production of narratives about bucolic and
pure rural areas, in contrast to degraded and polluted spaces, and therefore impure, cities.
According to visitors, Gerês is as an idyllic space, pure, regenerative, where the water element is
critical in the pursuit and recreation of this imaginary world, feeding myths that are associated
with health and wellness.
The study is based on 102 interviews with second home residents, demonstrating that the
production of space has a close relationship with the geography of perception.
Keywords: Gerês, Imaginary, Perception, Water

542

TERRITÓRIOS DE ÁGUA | WATER TERRITORIES
____________________________________________

1. INTRODUÇÃO: IMAGINÁRIOS E PERCEÇÃO DA ÁGUA NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO
Todos os espaços são mentalmente significantes, traduzindo aspetos funcionais, simbólicos e
temporais que adquirem sentido (Bailly e Ferrier, 1986). Significantes porque a realidade do
sujeito se faz pela perceção: o mundo existe antes do sujeito, mas é pelo sujeito que se toma
consciência do mundo (Merleau-Ponty, 1945). A perceção depende da estrutura filogenética e
ontogenética do ser humano, de idiossincrasias individuais e aprendizagens coletivas que nos
acompanham desde sempre e são transmitidas geracionalmente. A água é um elemento universal
de cultura. As sociedades dependem da sua presença, ligação uterina com a Mater Natura,
cordão umbilical que não foi possível cortar. Porque seja abundante ou porque a sua ausência
sublinhe a sua necessidade, a água integra construtos de representações sociais e de perceções
produtores de espaços percebidos, concebidos e vividos (Lefebvre, 2000).
Carl Jung defende que o sistema psíquico, tal como o corpo, tem uma pré-história anatómica de
milhões de anos, apresentando formas estruturais do fundamento instintivo que pré-existem
relativamente à consciência. Os arquétipos são, assim, estruturas do inconsciente que
acompanham a humanidade, gerando imagens, símbolos que nos aparecem em sonhos ou na
nossa imaginação e presentes já nos primórdios da nossa espécie. Desta forma, o inconsciente
coletivo precede a consciência, associado a uma estrutura psíquica organizadora de complexos
míticos, de representações coletivas (Jung, 1986). A sobrevivência da espécie depende da água,
elemento estruturante transversal a todas as sociedades, imprescindível à condição de se viver.
Dependente desta condição, a água faz parte do inconsciente coletivo.
O consciente coletivo desenvolve-se a partir de representações sociais, conceitos, preposições e
explicações adquiridos na vida quotidiana no decurso da comunicação interpessoal (Moscovici,
1981), formas de conhecimento socialmente elaboradas com objetivos práticos, contribuindo
para a construção de uma realidade comum a um conjunto social (Jodelet, 2001), realidades
significantes comuns construídas e partilhadas. Esta consciência partilhada é transmitida pelas
artes, saberes e práticas, chegando aos nossos dias por testemunhos tão antigos como as Tábuas
mesopotâmicas. Neste domínio, a água associa-se a representações como: fonte de vida,
reprodução e regeneração, em oposição ao deserto, à morte; elemento purificador, de meditação
e de luz, mas também de medos e trevas; calma, inspiradora e terapêutica; agitada e inconstante;
potenciadora de paz e prosperidade, mas também de instabilidade e guerras, associando-se a
uma geografia do poder, muitas vezes, uma relação entre opressores e oprimidos. A água é um
símbolo incontornável na produção do espaço.
Elementos geográficos como rios, mares e lagos, estados atmosféricos com chuva ou nevoeiro e
muitas outras situações do ciclo hidrológico têm sido sujeitos a processos de mitificação,
transformados em narrativas imbuídas de simbolismo coletivo. A verdade dessas narrativas é a
verdade dos mitos, apresentando-se como real e sagrada, servindo de modelo à estrutura social.
Aqui, o espaço profano é abolido, assim como o tempo profano (Eliade, 1992). A explicação
mitificada aceita-se como verdade purificada, eternizada, imbuída de uma certa magia,
simplificada, abolindo a complexidade dos atos humanos e suprimindo toda a dialética (Barthes,
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2007). A bênção do Nilo fecunda o deserto, o Ganges é purificador, tal como o Jordão,
transportado para a pia batismal. A água fresca e pura de cada fonte não mata somente a sede, é
símbolo de rejuvenescimento e de limpeza do espírito. Quando, em 1622, Henri Peacham
defendeu que o verdadeiro gentleman deveria saber nadar, o reverendo William Clarke, em 1736,
evocou os seus prazeres de verão passados em Brighton, e o doutor Richard Frewin enviou
doentes a banhar-se em Southampton e a beber água de mar, em 1748 (Corbin, 1990), estavam a
inaugurar novas representações sociais que viriam originar fenómenos geográficos tão
importantes como a vilegiatura marítima. O que começou por ter uma função terapêutica de
poucos, hoje, assume contornos massificados, sobretudo, associados ao lazer, com implicações
importantes na estrutura económica, social e ambiental. Este tipo de consciente coletivo tem a
capacidade de transformar espaços anónimos, colocando-os no mapa de lugares cintilantes,
tornando-os procurados, desejados, passando a constar de roteiros de ritualizações cada vez mais
globalizadas.
À funcionalidade da água, para beber, primeira necessidade relacionada com este elemento vital,
cozinhar – e todas as necessidades domésticas –, transportar, e produzir (rega, indústria,
energia…), acrescem outras dimensões. A estética associada a este elemento relaciona-se com a
perceção da paisagem in situ, com a literatura, pintura, fotografia, imagens do mundo eletrónico,
como da TV ou do computador. A produção do espaço procura elementos estéticos de
intencionalidade aquática: a Expo’98, em Lisboa, valorizou uma waterfront, tal como muitas
cidades ribeirinhas; edifícios, praças e jardins integram espelhos de água, cascatas e fontes; para
além de canais escavados, outrora para deleite da nobreza em passeios de jardins de palácios,
soluções urbanísticas desafiam a imaginação, não faltando repuxos tecnicolores ao som de
sinfonias de Beethoven ou Mozart. A função terapêutica, de ingestão de água, de banhos de
termas, de mar, etc., acrescenta imaginários fortes, relacionados com a saúde e bem-estar. Tanta
água utilizada, em diversos fins, origina águas com cheiros desagradáveis, sujas, impuras. Os
esgotos e águas pestilentas originam repulsa, querem-se longe para não provocarem doença, ao
contrário de imaginários atrativos: ao simbolismo relacionado com a funcionalidade, estética e
saúde, surgem também geografias simbólicas da água associadas à qualidade de vida, lazer, magia
e espetacularidade.
A sacralização da água pura, intrínseca à natureza humana, tem produzido representações,
registos in illo tempore, sublinhados pela mitologia grega, pelos romanos, por rituais religiosos,
artistas românticos, naturalistas, ideais ambientalistas... A água, elemento estruturante da
natureza, como terra, fogo e ar, é governada sob o olhar atento de Posídon, povoada por sereias
e ninfas, tágides que Camões celebrou; banhos públicos romanos, turcos a oriente, e termas
curavam, relaxavam e socializavam; são pedidos desejos com moedas atiradas para fontes. A água
associa-se à produção de memórias, compõe paisagens bucólicas, idílicas, pitorescas, apresentase símbolo perfeito de formas de ver o mundo (Schama, 1995). Mas a perfeição do ciclo
hidrológico, sem chuvas ácidas e rios que correm eternamente para o mar, só pode existir no
mundo das formas de Platão. Nos últimos dois séculos e meio, a humanidade tem assistido a
representações de perda da natureza, motivadas por novas relações com o meio. Mares
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interiores secam, rios também, barragens alteram a natureza. O desenvolvimento urbano e
tecnológico, novas consciências de privação de água por milhões de pessoas e problemas de
gestão de recursos hídricos intensificaram ideais de renaturalização do ser humano, crítica direta
aos modos de vida das sociedades industriais e pós-industriais. Este cenário de imaginários de
perda, limitações e traumas conduziram à instituição do Dia Mundial da Água, à década da água –
Water for life – e outras iniciativas de conservação e valorização deste recurso, aclamando o
direito à água (UN, 1995, 2010). Organizações internacionais, países, associações de
desenvolvimento ou de defesa do ambiente têm sido produtos e produtores de representações
sociais que colocam a água no centro das preocupações humanas.
Estes imaginários interferem na perceção. Para muitos, a água com cloro da rede pública que sai
das torneiras não é suficientemente boa para se beber; toalhas freáticas de muitas regiões
agrícolas, industriais ou urbanas não reunirão a qualidade que se pretende. Enfim, há uma
necessidade de se procurar espaços onde o ser humano encontre a natureza idealizada. O culto
da água fresca e pura a sair de fontes e a correr por riachos e ribeiros ultrapassa a satisfação das
necessidades do dia-a-dia. Há impulsos que conduzem este amor pela água a espaços que
ofereçam magia e realização pessoal, que refresquem o corpo e a alma, renovem o visitante do
paraíso. Aqui, não têm lugar os horrores, as cheias, a poluição. Para além da comunhão com a
natureza, há um reencontro interior, uma ascese. A geografia simbólica destes espaços é forte e
tem a capacidade de transformar e melhorar quem os procura. A busca da natureza perdida traz
consigo a consciência da necessidade de se reparar os danos à Mater Natura, de garantir o efeito
do cordão umbilical e a ligação espiritual dos rios Jordão e Ganges, num renascimento batismal
que pode ser repetido eternamente.

2. OBJETO E MÉTODO DE ESTUDO
O Gerês, área montanhosa do noroeste de Portugal Continental, na transição com o nordeste
transmontano e Espanha, tem sido sujeito a processos de mitificação desde os tempos romanos.
Mas foi a procura termal iniciada em finais do século XVII que inaugurou uma nova fase. Na
segunda metade do século XIX, este espaço montanhoso era visitado por aquistas, botânicos,
geólogos e outros estudiosos da natureza geresina, turistas e peregrinos de centros religiosos
como a Senhora da Abadia e São Bento da Porta Aberta. A estância termal de montanha cresceu,
a oferta hoteleira aumentou, nomeadamente com hotéis de primeira categoria, e a sua fama fezse notar no país e no estrangeiro. As barragens da Caniçada, construída entre 1946 e 1954, e de
Vilarinho das Furnas, inaugurada em 1972, e o Parque Nacional da Peneda Gerês, criado em 1971,
dinamizaram imaginários de uma área de natureza de excecional qualidade, pela sua diversidade
e preservação. Hoje, este espaço é procurado por aquistas, mas a maior parte visita-o por outros
motivos, sobretudo, para passar momentos que a montanha e as aldeias têm para oferecer
(Sampaio, 2013).
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Para compreender a importância deste mito na produção do espaço, foi desenvolvida uma
investigação que decorreu entre 2011 e 2013. Posteriormente, foram efetuadas algumas
atualizações de dados. Este tipo de abordagem releva, por um lado, a importância do simbólico
para a análise geográfica e, por outro, a necessidade de integrar análises qualitativas que sejam
capazes de chegar mais perto do consciente e inconsciente coletivo, da objetividade e da
subjetividade dos fenómenos sociais. O universo estatístico é constituído por 221 residências
secundárias (RS), de proprietários que não nasceram em Terras de Bouro/Gerês. A amostra
corresponde a 102 RS. Foi aplicada uma entrevista semiestruturada aos seus proprietários, entre
agosto de 2012 e fevereiro de 2013, abordando: 1) que imaginários justificam a aquisição destas
residências; 2) qual a perceção do espaço destes residentes. Os dados foram sujeitos a
metodologias de análise qualitativa. Também foram recolhidos dados junto da população local
(residentes, comércio e serviços), em recursos bibliográficos e através da observação direta do
espaço estudado.
A análise que se pretende fazer aqui tem como objetivos centrais: 1) compreender os imaginários
da água associados ao Gerês; 2) compreender a influência desses imaginários na perceção do
espaço; 3) inferir esta análise para o debate das políticas públicas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: PARA UMA GEOGRAFIA DAS REPRESENTAÇÕES E DA PERCEÇÃO
A amostra de estudo é relativamente homogénea. No conjunto, apresenta níveis de instrução
elevados (75% apresentam, pelo menos o 12º ano, dos quais, 48% completaram o ensino
superior), profissões qualificadas, com os empresários, gestores, profissões liberais, professores,
técnicos superiores e reformados destas categorias a formarem 84% do total, e urbana (só uma
parte residual reside ou nasceu em freguesias rurais, 3% e 4% respetivamente). Pelas suas
características, nomeadamente pelo elevado poder de compra, apresenta uma aproximação a
fenómenos de elitização (Sampaio, 2013).
A água é um dos elementos mais marcantes do Gerês, com destaque para os rios Cávado e
Homem e para as albufeiras da Caniçada e de Vilarinho das Furnas. Mas a sua presença faz-se
notar pelos inúmeros riachos e fontes, por lagoas e cascatas, fotografadas e onde visitantes se
banham, nascendo em rochas e um pouco por todo o lado, correndo em valas junto a caminhos.
A paisagem verdejante e o ar húmido atestam a sua abundância. Aqui, água é sinónimo de
paisagem verde, de frescura e pureza. Quem a bebe ou nela mergulha, associa-a a saúde e bemestar.
Considerando as entrevistas, mais de 84% dos residentes secundários apreciam aspetos
relacionados com a natureza (vales, montanha, floresta, animais selvagens…). Quando
questionados sobre o que valorizam no Gerês, a água obtém a aprovação de 95% dos
entrevistados. Mas há outros momentos em que sublinham a importância deste elemento: 85%
valorizam as albufeiras lagoas e cascatas; 24% referem-se à água em memórias positivas com este
espaço; a mesma percentagem descreveu paisagens da RS em que era narrativa dominante; 25%
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frequentam ou frequentaram as termas, e 53% disseram apreciá-las; 11% escolheram a água
como a palavra que melhor representa a imagem do Gerês. O cruzamento de todas estas
variáveis permite concluir que 100% da amostra a valorizam.
A albufeira da Caniçada foi dos elementos aquáticos mais referidos. Dominou narrativas relativas
à perceção da paisagem, influenciou a localização da RS, atraída pelas suas margens, para os seus
ocupantes se banharem, poderem andar de barco, pescar, contemplar. A tranquilidade e pureza
das suas águas foram perturbadas pelo barulho dos turistas e dos motores dos barcos, e pelo óleo
que estes passaram a largar. São imaginários associados ao lazer, mas não foram esquecidos
outros, de memórias menos agradáveis para locais que se lembram e contam a residentes
secundários como os campos mais férteis daquele vale foram submersos com a construção da
barragem. Acompanhando imaginários de submersão, mas desta vez no rio Homem, Vilarinho de
Furnas foi das aldeias mais nomeadas. Aqui, os imaginários referidos nas entrevistas são do turista
que visita o insólito da aldeia fantasma, agora povoada por peixes, mais visitável e visível quando
os níveis da albufeira descem. Nesta Geografia de imaginários espacializados, de elementos
aquáticos com nome e lugar, foram indicados muitos outros casos: as cascatas do Arado e do Taiti
(da Ermida, para uns, de Barjas, para outros), a fonte da Batoca, referida como tendo água de
melhor qualidade, a Mata da Albergaria, num dos trechos do rio Homem e um dos espaços mais
nomeados e mais visitados. Muitos outros exemplos foram referidos, cada um com propriedades
especiais, de acordo com os imaginários de quem os persegue. Quem toma banho nestas águas,
tem sensações de pele macia, de frescura, de pureza. Numa das narrativas, um residente
secundário elogiava a água do Gerês, colocando-a entre as melhores do mundo. Sabe do que fala
porque a mandou analisar, reconhece-lhe as propriedades bem-fazentes, afirmando: «é melhor
que a água do Luso». Colocado desta forma, a comparação daria novo artigo, tratando-se do
confronto de dois imaginários titãs.
A versão de pureza e rejuvenescimento associados ao Gerês está presente nos imaginários de
todos os entrevistados (nalguns casos, mesmo depois de sujeitos ao desencanto). Os que
frequentam as termas são um caso específico de representações que se relacionam com a
evolução deste fenómeno. Mas há outros tipos que revelam esta visão edénica. Para além da
qualidade da água, para se beber, cozinhar e fazer a higiene corporal, justificando os garrafões
cheios do precioso líquido que é levado para a residência principal, a geografia da residência
secundária está imbuída de um simbolismo enorme que se ajusta a rituais de renovação a partir
da água. Consideremos mais dois casos. No primeiro, quando o residente secundário chega à sua
casa-paraíso, seja verão ou inverno, mergulha nu num tanque exterior de água fresca corredia.
Esta prática revigora-o e tem a perceção de que «corta com a civilização». No segundo exemplo, o
casal, com residência secundária na margem da albufeira da Caniçada, mergulha e nada nu nessas
águas, sentindo-se livres e renovados.
A água é um elemento fundamental na noção de espaço para estes residentes. A residência
secundária é a materialização de uma geografia simbólica associada a representações e perceções
que evidenciam uma geografia do corpo, negando a dialética clássica entre «res extensa» e «res
cogitans». Mais do que a visão galilaica, a revelação do mundo faz-se pelo sujeito, na aceção de
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Merleau Ponty (1945). Mas é necessário ir mais longe nas considerações. A perceção é um
fenómeno individual. Contudo, conclui-se que há imaginários partilhados por este conjunto social.
O mito tem interpretações comuns: o Gerês é bonito, paradisíaco, faz sentir bem. Desconstruindo
o mito, poder-se-á dizer que os imaginários são o resultado de um processo associado ao
consciente e inconsciente coletivo. O que se procura naquele espaço é a satisfação de
necessidades de dois níveis. Por um lado, os entrevistados tinham consciência de uma boa parte
associada ao processo de aquisição e uso da residência secundária, mas, por outro, houve aspetos
que só tomavam consciência com o decorrer da mesma e referiam, como conclusão: «nunca tinha
pensado nisto desta maneira». Em muitos casos, o que a entrevista fez foi trazer para a
consciência aspetos que tinham importância na produção do espaço percebido, concebido e
vivido, mas que permaneciam no inconsciente. A água é um exemplo paradigmático na geografia
simbólica e da perceção. As respostas destes residentes tornam claro que o Gerês, tendo também
a versão de inferno, é a versão de paraíso que lhes interessa. Nesta representação, de natureza
pura, sabem que podem encontrar tranquilidade, segurança, tempo para a família e para
atividades que não conseguem realizar em espaços de rotinização, aliviar o stress, sentir-se bem e
rejuvenescidos. Se considerarmos a realidade comum destes residentes percebe-se que resulta
de interpretações e simbolizações de uma «lição bem estudada»: a natureza daquele espaço, e a
água em particular, é sinónimo de saúde e bem-estar. Pode ter outras leituras, do domínio da
estética (a beleza das paisagens), da aventura (as incursões na serra, os mergulhos nas lagoas,
sentir a força da queda da água das cascatas) e outros, mas todos concorrem para um mesmo
fim, relacionado com uma visão antropocêntrica de um corpo ganhador em perceções que o
fazem sentir com mais energia, mais confiante e rejuvenescido. Isto pressupõe um sistema de
significação resultante de uma aprendizagem coletiva na forma como o espaço é percebido,
concebido e vivido. A simbolização dos objetos e a sua interpretação teleológica é entendida num
campo de ação comum, há uma perspetiva sistémica das relações ao nível das representações,
com efeitos práticos na forma como cada um operacionaliza na sua realidade, acabando por
haver realidades partilhadas. Desta forma, passa-se do entendimento de realidades singulares, de
uma ciência idiográfica, para explicações sustentadas em denominadores comuns a conjuntos
sociais.

4. UMA VISÃO PARA O DEBATE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Se o espaço fosse plano e a estrutura social também, a geometria e a aritmética iriam solucionar
muitos dos problemas de gestão para tornar as sociedades eficientes. Como isso não acontece, há
muito tempo que são ensaiadas soluções que tentam aproximar-se desse objetivo. Mas também é
verdade que se trata de uma busca sem fim porque as circunstâncias vão mudando, logo, as
ponderáveis também. Os discursos técnicos, científicos e políticos são capazes de se sustentar
num sentido e no seu contrário. Os defensores do povoamento disperso, das cidades pequenas
ou de média dimensão produzem ciência e práticas com conhecimento validado. O sucesso das
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global cities ou as políticas urbanas estarem a ser redirecionadas para o centro da cidade e para
maior concentração, apresentam formas diferentes de olhar a organização espacial. A
proliferação de discursos do período pós-moderno colocou a análise do espaço num nível de
entendimento que não congrega os sentidos.
A falência da visão modernista faliu, embora a ressonância desse movimento nunca tenha
chegado a desaparecer. Ultimamente, temos assistido à desregulação da vida coletiva, à
diminuição de atribuições de competências do estado, ao desmantelamento do estado social, à
degradação da administração e dos serviços públicos, à autorregulação dos mercados, à
financeirização da economia, ao desemprego, à pobreza (Ferrão, 2015). O diagnóstico das
sociedades mais avançadas, que podem ser classificadas de pós-tecnológicas – que alcançaram
um desenvolvimento tecnológico que garante a sua existência sem recurso a grande esforço
muscular e à natureza, e a organização social se relaciona com a terciarização e o consumo –,
mostra que a evolução não tem conseguido evitar graves crises, não só económicas, mas,
sobretudo, sociais.
A crise atual das sociedades é, em boa medida, a crise da cidade. A procura de modelos
alternativos ao tipo de urbanização, a difusão de imaginários de evasão destes espaços e
representações de perda da natureza devem ser refletidos em conjunto com lógicas de produção
de espaços verdes urbanos, de rios, frentes de mar, etc. O movimento da sociedade verde,
ambientalista, reflete representações de contestação, mas também de apreço, procurando
melhorar o bem-estar, mas também de receios, que se relacionam com a extinção da própria
espécie. As respostas a isto resultam na procura de soluções alternativas. Os imaginários da água
(e da natureza) devem ser integrados neste contexto, conduzindo à questão de se saber até que
ponto os ensinamentos dos residentes secundários do Gerês, e outros, são importantes na
definição de políticas que produzam cidades mais saudáveis, com propostas de espaços de
desrotinização que respondam a estes imaginários. Ninguém pode saber até que ponto a força de
um mito pode ir. Mas é possível reinventá-lo e redirecioná-lo.

CONCLUSÃO
Numa das casas dos antigos poços termais do Gerês podia ler-se a inscrição ÆGRI SURGUNT
SANI: os doentes saem sãos. Este, foi o primeiro imaginário associado aos visitantes do Gerês: a
água cura. O Gerês pertence ao único parque nacional português, protagonizando o estatuto mais
alto da classificação que um espaço natural pode ter. Não rivaliza em altura nem em desportos de
inverno com a serra da Estrela, mas beneficia de um estatuto único. Por esta via, pretende-se
apresentar como um espaço natural bem preservado e conservado. Residentes secundários e
outros visitantes transportam geografias simbólicas que os acompanham na busca de elementos
de desrotinização associados a bem-estar e qualidade de vida. A realidade idealizada,
determinada por imaginários difundidos ao longo do tempo, tem de cumprir as funções do mito e
permitir a realização dos rituais. A necessidade de procurar espaços como o Gerês percorre
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dimensões objetivas e subjetivas, relacionadas com o inconsciente coletivo e com representações
sociais. A sociedade de consumo e do lazer explora esta condição do ser humano, resultando em
relações de oferta e de procura. A interpretação e simbolização do Gerês dos visitantes, turistas e
residentes secundários encontram-se próximas de uma visão paradisíaca do espaço, não havendo
lugar a perceções negativas; este paraíso é o locus amoenus, esteticamente maravilhoso,
purificador e rejuvenescedor. Se surgem perceções negativas, é necessário reparar os danos e
salvar o Éden: os resultados da evasão dos espaços do quotidiano têm de justificar o investimento
financeiro e afetivo numa residência secundária (ou na deslocação do turista). Este tipo de
abordagem metodológica conclui que é possível alcançar-se o nível da explicação se forem
considerados conjuntos sociais com características relativamente homogéneas. A compreensão
destes imaginários permite melhorar a produção do espaço percebido, concebido e vivido,
integrando-a nas políticas públicas.
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“AS-ÁGUA” NA GEOGRAFIA E LITERATURA DE CABO VERDE: MANUEL LOPES E A GEOGRAFICIDADE
DA SUA OBRA
“AS-ÁGUA” IN GEOGRAPHY AND CAPE VERDE LITERATURE: MANUEL LOPES AND GEOGRAPHICITY
OF HIS WORK

Rui Jacinto
Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território - CEGOT e Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, Portugal

RESUMO
A omnipresença da água em Cabo Verde é indissociável dum incontornável paradoxo: abundância
avassaladora no mar e profunda escassez em terra. Esta tensa dialética entre presença e ausência
influenciou o modo de vida, moldou a identidade e gerou multiplas manifestações que culminam
na viva topofilia que todos os caboverdianos transportam. No âmbito deste artigo não se fará uma
avaliação tecnica nem se pretende encontrar respostas para mitigar a premente falta de água,
mas, antes, explorar a cumplicidade entre geografia e literatura, analisando a geograficidade
latente em algumas obras literárias. A dura realidade da seca e a permanente esperança numa
incerta estação da chuva (“as-água”) permite um frutuoso diálogo entre geógrafos e escritores,
no caso vertente entre Manuel Lopes e os pioneiros da Geografia de Cabo Verde.
Palavras-Chave: Cabo Verde, geografia literária, Manuel Lopes, água, “as-água”

ABSTRACT
The omnipresence of water in Cape Verde is inseparable of an inescapable paradox: abundance
overwhelming at sea and deep scarcity on land. This tense dialectic between presence and
absence influenced the way of life, shaped the identity and generated multiple events that
culminate in live topophilia that all Cape Verdeans transport. Under this article does not make a
technical assessment or if you want to find answers to mitigate the acute lack of water, but rather
explore the complicity between geography and literature, analyzing latent geographicity in some
literary works. The hard reality of drought and the permanent hope in an uncertain rainy season
(“as-água”) allows a fruitful dialogue between geographers and writers, in this case, of the
pioneers of Geography of Cape Verde and the “claridoso” Manuel Lopes.
Keywords: CAPE Verde, literary geography, Manuel Lopes, water, “as-água”
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1. APRESENTAÇÃO
A omnipresença da água e a relação ambivalente dos cabo-verdianos com este recurso vital só se
apreende plenamente se perspetivada a partir da própria Geografia de Cabo Verde. Os
condicionalismos naturais obrigam o arquipélago, localizado no meio do Atlântico, a ter de
conviver com a presença envolvente do mar e, concomitantemente, em terra, com a mais dura
ausência de água. Esta carência, que se agudiza nos períodos de seca mais prolongada, foi
agravada nas décadas mais recentes pelo aumento exponencial do consumo, devido à melhoria
nas condições gerais de vida e ao incremento do turismo.
No que à água diz respeito, a Geografia de Cabo Verde expressa, pois, um contundente paradoxo:
abundância avassaladora no mar, que a torna aparentemente banal e redundante, a contrastar
com uma forte escassez em terra, que se traqnsforma num bem raro e incerto, logo, precioso.
Não sendo objetivo deste ensaio analisar tecnicamente um problema tão candente nem
encontrar respostas imediatas para o mitigar, explora-se esta questão na sua dimensão mais
intangível, indissociável do real problema que a água constitui para o arquipélago: relacionar
literatura e geografia a partir dos discursos geográficos e da geograficidade latente em algumas
obras literárias.
Esta abordagem, ao captar materialidades, espacialidades e imaterialidades, que se manifestam
de maneira simbólica, imaginária, afetiva, etc., pretende mostrar como a geografia literária pode
complementar as interpretações geográficas e, assim, evidenciar a sua utilidade para a geografia.
A debilidade dos recursos aquíferos em Cabo Verde é desesperada desde tempos recuados,
mesmo traumática nos anos em que a seca degenerava em fomes, acompanhadas de elevadas
taxas de mortalidade, crises endémicas vividas com tal intensidade, emoção e sofrimento que
moldaram o modo de vida, o imaginário e a identidade dos cabo-verdianos.
As diferentes leituras feitas por geógrafos e escritores sobre uma interdependência que é vivida
no limite pelas pessoas e estes territórios servem de base ao presente trabalho que será
desenvolvido a partir de dois tópicos fundamenais: (i) apresentar um breve panorama da
Geografia e da Literatura de Cabo Verde para enquadrar as obras científicas e literárias,
sobretudo as de Manuel Lopes, objeto de análise; (ii) explorar o diálogo cruzado entre este
escritor e os geógrafos pioneiros no estudo da realidade cabo-verdiana, para captar a
geograficidade, real e imaginária, que percorre as respetivas obras. O perímetro da pesquisa no
âmbito do presente trabalho será limitado a um reduzido número de estudos elaborados por
geógrafos e aos romances de um único escritor, seleção que embora não obedeceu a qualquer
critério espacial definido ou temporalmente datado, embora tenham sido produzidas, salvo um
caso, na década que decorre entre 1954 e 1964.
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2. GEOGRAFIA (LITERÁRIA) DE CABO VERDE: ÁGUA NO MAR, ESCASSEZ EM TERRA
“E havia esperança e coragem e medo. A esperança nas águas e o temor da
estiagem faziam parte de um hábito secular transmitido de geração a geração.
Todos os anos era assim: a esperança descia em socorro daqueles que tinham
o medo na alma; por isso ela era a última luz a consumir-se. Sim, a chuva
chegaria um dia, esperavam por ela como se espera pela sorte, no jogo. Se não
viesse, a alternativa seria apertar o cinto, meter a coragem no coração para a
luta, como qualquer homem pode fazer quando cai no meio da borrasca. Já
estavam habituados” (Manuel Lopes, 1960: 14).
As especificidades conferidas pela Geografia fazem de Cabo Verde um caso único entre os
espaços insulares do globo, onde acabou por vingar uma relação singular entre o homem e o
meio. A localização no meio do Atlântico, a configuração insular, o acidentado dum território sem
recursos naturais assinaláveis, exposto à circulação atmosférica intertropical e a um clima
semidesértico, que motiva a aridez e a luta permanente contra a escassez de água, associadas a
um processo de colonização atípico moldaram o modo de vida, a vivência, a cultura e a identidade
cabo-verdiana. O oceano infindo que cerca o arquipélago, envolve o território e as gentes numa
insularidade endémica, sem eliminar a dependência da água e da chuva, indispensável para a
produção de milho e a sobrevivência do povo. A água é, pois, um forte e permanente
constrangimento que condiciona o quotidiano das pessoas e a principal atividade a que se
dedicam (agricultura), impondo-se com tal veemência que passou a ser uma constante e
obsessiva presença no imaginário coletivo.
A ligação umbilical entre água, chuva e milho conferiram a esta trilogia, além duma real
importância material e afetiva, um profundo significado simbólico e cultural, verdadeiramente
transcendente para os cabo-verdianos. O presente texto terá por base os trabalhos fundadores da
geografia cabo-verdiana, realizados, entre 1954 e 1964, pela primeira vaga de geógrafos. Não
existindo no âmbito da geografia muitas opções, as escolhas recaíram sobre os estudos pioneiros:
A ilha do Fogo e as suas erupções (Orlando Ribeiro, 1954), A Ilha de Santiago. Contribuição para o
estudo de uma fenomenologia socioeconómica (Ribeiro, Maria Luísa Ferro, 1961), Santiago de
Cabo Verde. A terra e os homens (Ilídio do Amaral, 1964); incluiu-se, ainda, O milho, a esperança e
a luta (José Maria Semedo, 1998). Estes autores e as respetivas obras, constituem os verdadeiros
alicerces da moderna Geografia de Cabo Verde, referências que moldaram a cultural territorial do
arquipélago. A caracterização que fizeram, faz mais de meio século, subsiste no imaginário dos
presentes, dos ausentes e de quem visita o país, podendo ser assim resumida: irregularidade do
clima, pobreza da vegetação, miséria da população, agricultura de penúria, onde se enxerta com
frequência a maldição da esterilidade (Orlando Ribeiro, 1954: 216).
Do ponto de vista literário importa ter presente que uma nova literatura cabo-verdiana surge com
a Revista Claridade, que teve o seu primeiro número foi lançado no Mindelo, em Março de 1936,
liderada por figuras tutelares como Manuel Lopes, Baltazar Lopes e Jorge Barbosa, oriundos,
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respetivamente de S. Vicente, S. Nicolau e Santiago, que se vieram a afirmar como expoentes
cimeiros do panorama literário de Cabo Verde. É consensual que, além de influenciados por uma
nova literatura brasileira, que então começava a despontar, apostavam em prosseguir propósitos
não muito distantes dos que animavam o neorrealismo que emergia em Portugal. Começaram a
publicar textos num registo diferente da literatura anteriormente produzida no arquipélago e que
não tinha paralelo na que se editava nas restantes colonias e que haviam de originar os atuais
Países de Língua Portuguesa.
Os temas que os claridosos se propunham abordar mergulhavam nos problemas mais íntimos do
arquipélago, no pesado quotidiano social, vivido e sofrido pela população, em consonância com o
pulsar mais profundo das ilhas: “a fome ligada à seca, a emigração ligada à fome, a insularidade e
o amor pelo país. Trata-se pois duma literatura própria de Cabo Verde, uma literatura à procura
da identidade cultural das ilhas, uma literatura regional distinguindo-se das outras literaturas de
língua portuguesa. Cabo Verde é uma exceção entre as literaturas africanas lusófonas: com efeito,
a luta armada contra o invasor não apareceu, assim como uma alusão ao negro ou ao mestiço que
não existe isso apesar de uma população de forte mestiçagem” (Hanras, 1995: 47).
Tendo presente este quadro, optou-se por focar a atenção na obra de Manuel Lopes, por se tratar
dum dos autores mais representativos duma época e duma geração, cujas obras de referência
foram publicadas no final da década de 50: Chuva Brava (1956), O Galo cantou na Baía (e outros
contos cabo–verdeamos) (1959) e Os Flagelados do Vento Leste (1960). Estes livros reportam-se à
mesma época dos trabalhos escolhidos entre os geógrafos, escritos entre 1954 e 1964,
excetuando o caso referido, período em que ainda estavam bem presentes na memória de todos
as secas extremas e as crises agrícolas, que degeneravam em anos de fome e mortalidade em
larga escala. Referiremos, apenas, as que ocorreram na primeira metade do século XX, relevando
1910, 1911-13, 1921-23, 1934-36, 1941-43, 1946-48; a vulnerabilidade e o risco a esta catástrofe
natural é enorme, ao ponto de a paerda de população registada em Cabo Verde, entre 1940 e
1950 foi de 17,5%, perdendo S. Nicolau 30,2%, já que a erupção ocorrida na ilha do Fogo (1951)
não influenciou esta evolução.
A geograficidade latente nestas obras constitui a matéria-prima duma reflexão onde se destaca a
cumplicidade que é possível estabelecer entre a literatura e a geografia. De entre a multiplicidade
de aspetos que seria possível explorar, a análise irá recair sobre a água, recurso vital,
omnipresente na generalidade das obras que dão corpo ao rico universo ficcional da literatura
cabo-verdiana. A leitura interpretativa dos romances de Manuel Lopes, além de documentarem
contextos geográficos concretos, onde os geógrafos realizam os respetivos trabalhos de campo e
o autor recolheu informações que sustentam as suas narrativas, mostra como a água é transversal
ao tempo e ao espaço, realidade material incontornável que atinge dimensões intangíveis que
povoa e incendeia o imaginário cabo-verdiano.
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3. A ÁGUA EM CABO VERDE: OS GEÓGRAFOS PIONEIROS, MANUEL LOPES E A GEOGRAFICIDADE
DAS SUAS OBRAS
“A chuva foi um pincel mágico que passou sobre a ilha a sua tinta cor de
esperança não deixando uma nesga esquecida” (Lopes, 1960: 48).
A cumplicidade entre a geografia e a literatura aumenta quando os escritores incidem as suas
obras sobre territórios específicos, donde são oriundos, que mais os tocam ou com que melhor se
identificam. Os romances de Manuel Lopes, que estruturam esta análise, ao remeterem para
espaços e tempos bem determinados, assumem uma implícita carga geográfica que não pode ser
negligenciada se estiver em causa estudar tais contextos regionais, sobretudo se houver a
pretensão de captar as subtilezas que se escondem, quase sempre, para além de epidérmicas
aparências.
Os três romances de Manuel Lopes atrás referidos situam-nos em Santo Antão e S. Vicente, estão
carregados duma geograficidade que disponibiliza um vasto manancial de informação para,
mesmo para quem nunca contactou com alguma destas ilhas, imaginar o ambiente humano e as
paisagens naturais. A leitura das suas páginas coloca-nos perante uma realidade multifacetada,
introdutória ou que pode complementar a observação que qualquer geografo mais atento pode
captar durante o trabalho de campo.
A água, fio condutor deste ensaio, é uma presença constante nas obras de geógrafos e escritores,
como acontece na de Manuel Lopes. A sua importância é tal que, em crioulo, originou uma
palavra intraduzível - “as-água” -, cujo significado está para além de água ou de chuva porque
encerra uma magia que toca o sagrado. Perscrutada no céu, onde todos os cabo-verdianos
procuram ansiosamente sinais cuja leitura está, contudo, apenas ao alcance dos iniciados. Pelo
agricultor é procurada com fervor e afinco no interior da terra, na expetativa de extrair da rocha
vulcânica um fio redentor que irrigue de vida e esperança as culturas sedentas.
Os trabalhos revisitados permitem efetuar uma viagem a um tempo longínquo, porventura
irrepetível e intemporal, abordando uma problemática que foi assimilada e incorporada, de
alguma maneira, no código genético dum povo e duma cultura. O posicionamento
(geo)estratégico de Cabo Verde, o enquadramento entre o mar e a terra, o peculiar processo de
colonização, a configuração arquipelágica, a insularidade e a descontinuidade territorial explicam
a Geografia de Cabo Verde, a especificidade de cada ilha e a adaptação do homem a um meio tão
agreste. Esta relação também ficou espelhada no nome atribuído aos lugares habitados ou aos
simples acidentes geográficos em função da sua especificidade ou do espirito que dele emana. A
toponímia pode, portanto, ajudar a compreender, além da ocupação do território e do modo
como foram sendo vividos, uma geografia vivida e de proximidade.
Tendo por base o índice geográfico elaborado por Ilídio do Amaral (1964), relativo à Ilha de
Santiago, alguns dos nomes mencionados remetem para: (i) Plantas e culturas predominastes:
Milho, Palha, Babosa, Dragoeiro, Figueira ou, mesmo, Tarrafal ( tamargueira, “campo de tarrafes”,
“tamarindeiro”); (ii) Origem de antigos colonizadores ou lugar de deportação: Biscainhos (Costa
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dos…, Tarrafal), Flamengos (Povoação de…, Calheta) ou Degredo; (iii) Ocupação agrícola, terrenos
especiais de cultivo ou funções associadas a esta atividade: Chão, Paul, Várzea, Fazenda, Curral,
Curralinho, Engenho; (iv) Relevo e acidentes morfológicos: Achada, Serra, Pico, Monte,
Monteagarro, Montinho, Coroa, Covão, Pedra, Furna.
A água, por seu lado, também está bem presente na toponímia, onde se deteta de duas maneiras
distintas, no mar ou em terra, seja pela presença ou pela ausência: a proximidade do mar
revelada em nomes como Angra (Baia,…), Porto (Gouveia, Novo, etc.), Ponta, Praia; em terra
onde, apesar duma presença fugaz, escassa e esporádica, ocorrem muitos lugares designados
Água (Grande,…), Águas (Belas, Podres, ….), Aguada, Fonte (Ana, Praia, …), Fontão (Vale da Ribeira
do …., Tarrafal); Lagoa (Achada …, Pico da Antónia; vale da ribeira da…, Serra da Malagueta),
Ribeira (dos Engenhos, da Barca ou, a Ribeira Grande) ou Ribeirão. Não se encontra,
naturalmente, referência a qualquer topónimo onde entre a palavra Rio, na Ilha de Santiago,
como em outra qualquer, pois seria despropositado atribuir tal nome aos simples interflúvios
secos, onde quase nunca corre a mais leve pinga de água. Por este facto e porque, hoje, o que
prevalece são fontes secas e ribeiras ocasionais, não será fácil a um professor de geografia
explicar o significado de rio aos estudantes cabo-verdianos, conceito que apenas podem
apreender em termos abstratos.
A toponímica dos lugares citados nas obras de Manuel Lopes, que têm por cenário as ilhas de
Santo Antão e de S. Vicente, espelham uma realidade semelhante, como nos mostra a relação de
nomes elaborada por Marie-Christine Hanras (1995: 111-114). Em Santo Antão são igualmente
comuns lugares como Urselinas, Terra Negra, Mato (Grosso), Monte (Sírio, Trigo, Verde), Curral
(das Vacas) e Curralete; Sinagoga; Pico (Virado), Planalto (da Lagoa), Cova (da Inglesa), Covoada,
Chã (de Alecrim, Clochete, Gita, Lagoa, Morte) e Chãzinha, Fundão, Lajedo, Lomba, Lombinho;
Ponta (do Sol), Porto (Grande e Novo) ou, então, Ribeira (da Janela, das Patas, Bodes, Altomira,
Grande, Fria), Ribeirão (Preto), Ribeirinho (Seco) e Ribeirãozinho.
O prometido diálogo entre a geografia e a literatura de Cabo Verde, tendo as obras mensionadas
por referência e a água como elemento estruturante, é ilustrado em Anexo através duma sucinta
antologia que tem por coordenadas os elementos telúricos e ancestrais (água, ar, terra e fogo),
que moldam o quadro natural e definem a Geografia de Cabo Verde.

4. REMATE
As mensagens de cunho geográfico que particularmente evidentes nos romances da geração
claridosa e percorrem toda a literatura de Cabo Verde, têm em pano de fundo a saga da água, da
seca, da seca e da emigração, temas que já estavam presente na principal obra do seu primeiro
cultor, o Chiquinho (1947) de Baltazar Lopes. Constata-se da análise que, do ponto de vista
teórico, a relação entre literatura encerra potencialidades e vantagens reciprocas que a geografia
não pode desperdiçar. A geograficidade latente na literatura dá maior profundidade à leitura do
território, um contributo inequívoco para o conhecimento da sociedade e uma interpretação mais
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próxima e íntima da geografia vivida, bem evidente no caso da água em Cabo Verde. Mesmo se a
narrativa evolui ao sabor duma certa (geografia) poética, a literatura não deixa de conter
elementos culturais indispensável para captar o espírito dos lugares e, com isto, enriquecer a
geografia.
A ficção nem sempre se resume ou esgota em abstrações ou simples lucubrações estéticas, não
sendo muitos escritores indiferentes aos problemas que os rodeiam, assumindo muitas vezes
discursos comprometidos em que dão visibilidade aos espaços olvidados e voz aos estratos sociais
mais excluídos. Esta necessidade de ação, mostra que a literatura, como a ciência, não é neutra
ou retórica abstrata, como monstra Manuel Lopes em Desamparinho, palavra crioula tão sensível
e crepuscular, que dela se serviu para título dum dos seus contos, numa reflexão sobre esta
matéria: “Um estudo comparativo, cá está uma pesquisa interessante para uma conclusão prática.
E a nossa agricultura, a desertificação dos sequeiros das nossas ilhas…Vocês com certeza já
pensaram em que o povo não pode continuar agarrado a estas pedras, tem de procurar trabalho,
tem de sair, tem de emigrar. E urgente uma solução” (Manuel Lopes, 1959: 192-193).
O empenho em intervir, o desejo de influenciar soluções práticas que promovam a integração
social e a coesão do território está patente na longa passagem onde chama a atenção para a
necessidade de enfrentar a dura realidade que o cercava. A água é, pois, um recurso escasso e
imprescindível, problema estrutural, intemporal e marcante do quotidiano dos cabo-verdianos
que, por estes motivos, lhe atribuem um profundo significado simbólico. A água transforma-se,
assim, num desejo que se situa na ténue fronteira entre realidade e imaginário, sem a qual nunca
se alcança o tão desejado verde, nome do país mas, também, da cor que sonham ver pintada a
paisagem. O cabo-verdiano prossegue esta ambição ao ponto de se terem empenhado, em vários
projetos coletivos de grande escala, porventura utópicos, depois da independência, em
momentos sucessivos, na ânsia de contrariarem a geografia madrasta que lhes coube em sorte. A
ânsia obsessiva de reverter o ciclo vicioso de falta de água, seca, desertificação, falta de milho, de
outros alimentos e a consequente emigração para terra longe, levou a três emblemáticas
iniciativas que se inscrevem neste imaginário:
(i) (Re)florestação massiva com acácias, no período imediato à independência, caminho pedroso
percorrido na luta contra a desertificação que não obteve o sucesso esperado.
(ii) Projeto “Ilha Verde”, visando mitigar a crónica dependência e (in)segurança alimentar, levou o
governo a envolver-se na aquisição de 10.200 hectares, na remota região de Canindeyú, no
nordeste do Paraguai, espécie de frente pioneira, um pedaço de Cabo Verde
desterritorializado em chão continental, na América do Sul, que viesse a produzir, em
velocidade de cruzeiro, 100.000 toneladas de milho por ano. (O consumo anual do país é
superior a 300.000 toneladas de cereais por ano, colhendo perto de 5.000 toneladas).
(iii) Plano de Barragens a implementar em vários locais das ilhas para reter a preciosa água,
quando excedentária, originando pequenos largos artificiais que salpicaram a paisagem
agreste de pontuais oásis, locais onde a população passou a celebrar a tradicional e
reconvertida festa do milho verde.
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Estes três tipos de projetos, voluntaristas e generosos mesmo que os respetivos resultados sejam
limitados, duvidosos ou insuficientes, são o reconhecimento, como diz o ditado popular, que “só
percebemos o valor da água depois que a fonte seca”.
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