
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Avaliação da 
Utilização de 
Recursos Hídricos 
na Bacia 
Hidrográfica do rio 
Ave 
 

 

Inês Rocha da Fonseca 
Mestrado em Geologia  
Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território 
2019 

 

Orientador 
Prof. Dr. António José Guerner Dias, Professor Auxiliar, Faculdade de Ciências 
da Universidade do Porto 

 

Coorientador  
Dr. Normando Ramos, Técnico Superior, Divisão dos Recursos Hídricos 
Interiores da Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH-N), Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) 

 



 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

 

 
 

 

Agradecimentos 
 

 Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao Dr. Normando Ramos pela ajuda e 

disponibilidade de todos os meios necessários para a concretização deste estágio e por 

toda a sua orientação e companhia.  

Um enorme agradecimento ao Professor Dr. António Guerner, Orientador da 

minha tese, por toda ajuda, apoio e disponibilidade durante a realização do meu 

trabalho. 

Um agradecimento a todos os colaboradores da Divisão de Recursos Hídricos 

Interiores (DRHI) da ARH-Norte, com um especial agradecimento à Chefe de Divisão, 

Engª Lara Carvalho, e a todos os Técnicos, pelo acolhimento e ajuda prestada durante 

todo o meu tempo no estágio. 

Por último, quero agradecer à minha mãe e irmã e, em especial, ao meu pai, por 

todo o esforço, ajuda e dedicação que sempre me prestaram, principalmente, durante 

todo o meu percurso académico. Também quero agradecer a todos os meus amigos, 

pela amizade e carinho demonstrados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 
 
 

 

 

  



III 

 
 
 

 
 

 

Resumo 
  

 Os recursos hídricos são recursos de elevada importância e a sua procura tem 

vindo a aumentar e, por isso, o planeamento das bacias hidrográficas tem sido 

considerado um aspeto crucial na gestão dos recursos hídricos, tal como a gestão das 

atividades humanas consumidoras de água dessas bacias.  

A bacia hidrográfica do rio Ave, a partir de meados do século XIX, teve um 

aumento na indústria aí instalada, grande parte indústria  têxtil, tendo um papel 

importante na industrialização em Portugal. Isto levou a um enriquecimento industrial e 

populacional, o que facilitou a deterioração da qualidade das massas de água na bacia 

do Ave. Depois, com a criação do SIDVA, a região teve um significativo aumento da 

qualidade das águas do Ave mas, ainda um pouco longe do ideal. 

 Durante a realização do estágio pretendeu-se verificar a maneira como os 

recursos hídricos estão a ser utilizados pelos maiores consumidores industriais 

localizados na bacia do Ave, mais precisamente nas sub-bacias do Ave e do Vizela. 

Estas sub-bacias foram escolhidas para a realização deste estudo devido ao elevado 

número de captações superficiais e subterrâneas licenciadas. O trabalho permitiu a 

análise dos volumes de água extraídos com a quantidade de água disponível na sub-

bacia. A análise e cálculo do balanço hídrico e dos seus parâmetros, como precipitação, 

escoamento superficial e evapotranspiração, foram essenciais para o cálculo da 

infiltração e, assim, para o estudo dos “ganhos” e “perdas” na bacia do Ave.  
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Volume licenciado, Volume captado. 

 

  

 

 



IV 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 
 
 

 
 

 

Abstract 
 
 Water resources are highly important resources and their demand has been 

increasing and, therefore, river basin planning has been considered a crucial aspect in 

the management of water resources, as well as the management of human activities that 

consume water in these basins.  

 The hydrographic basin of the Ave river, from the middle of the 19th century, had 

an increase in the industry installed there, mostly textile industry, having an important 

role in industrialization in Portugal. This led to an industrial and population enrichment, 

in which facilitated the deterioration of the quality of the water bodies in the Ave basin. 

Then, with the creation of SIDVA, the region had a significant increase in the quality of 

the water in the Ave but, still a little far from ideal.  

 During the internship it was intended to verify the way in which water resources 

are being used by the largest industrial consumers located in the Ave basin, more 

precisely in the Ave and Vizela sub-basins. These sub-basins were chosen to carry out 

this study due to the high number of licensed surface and underground abstractions. The 

work allowed the analysis of the volumes of water extracted with the amount of water 

available in the sub-basin. The analysis and calculation of the water balance and it’s 

parameters, such as precipitation, superficial runoff and evapotranspiration, were 

essential for the calculation of infiltration and, thus, for the study of “gains” and “losses” 

in the Ave basin.  
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1.  Introdução  
 

A água é um elemento vital para a vida de todos os seres vivos, cobre cerca de 

dois terços da superfície do planeta, sendo que, menos de 3% de toda a água existente 

na Terra é água doce. A água superficial de rios e lagos e a água subterrânea existentes 

nos aquíferos é acessível para proveito do Homem.  

A quantidade total de água na Terra, em forma líquida, sólida ou gasosa, é 

constante. Está em constante movimento nos oceanos, rios, lagos, nuvens e nas chuvas 

e, a este processo, designamos por ciclo da água. É um recurso hídrico de elevada 

importância, considerado um bem social, indispensável e estratégico. A procura da sua 

disponibilidade tem vindo a crescer e cada vez mais o seu fornecimento, em grande 

parte do mundo, é preciso e precioso.  

A água naturalmente armazenada no solo é devido ao volume gravitacional da 

própria água contida nos poros, fissuras e fraturas dos estratos que se encontram 

saturados de água. A água subterrânea encontra-se distribuída geograficamente 

segundo a estrutura geológica da Terra, mas também depende, em grande parte, dos 

fatores climáticos (precipitação, condensação e evaporação, e principalmente a 

infiltração). O escoamento depende destes fatores, existindo uma relação forte entre a 

água subterrânea e o escoamento. Uma estimativa de confiança do armazenamento de 

água subterrânea é muito difícil de se obter (Shiklomanov, I.A., et al. 2003). 

Os recursos hídricos são cruciais para a sobrevivência de todos os seres vivos 

e, para além disso, também possuem uma enorme relevância para o desenvolvimento 

socioeconómico das populações. Por isso, o planeamento das bacias hidrográficas é, 

assim, uma ferramenta importante para a utilização dos recursos hídricos de uma forma 

sustentável, o que, em articulação com uma eficiente gestão ambiental das atividades 

humanas consumidoras, permitirá minorar os efeitos da acenre3tuada escassez do 

recurso - água potável.  

Nos últimos séculos, na bacia hidrográfica do rio Ave, foram várias as indústrias 

que se instalaram ao longo do curso do rio. Assim sendo e no âmbito deste estudo, será 

fundamental obter informações das várias empresas que se encontram no troço do rio 

Ave para se proceder à análise dos volumes de extração e das descargas que ocorrem 

e que influenciam a estabilidade dos recursos hídricos. Desta forma, com o cálculo dos 
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valores dos volumes de extração e das descargas, irá ser possível a determinação do 

estado do recurso hídrico e da importância da monitorização do uso deste recurso 

natural por cada empresa consumidora.  

 

1.1. Objetivos  

A bacia hidrográfica do rio Ave foi a escolhida para realização deste relatório de 

estágio, por ser uma das bacias que está inserida na competência e no domínio dos 

trabalhos da Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH-N). Assim sendo, 

foram realizados estudos usando a bibliografia que foi disponibilizada pela ARH-N e 

análises de várias indústrias, que levaram à execução de um inventário das captações 

de água. 

O principal objetivo deste estágio é analisar as várias captações de água 

superficiais e subterrâneas da bacia do rio Ave, pertencentes aos grandes consumidores 

instalados na bacia, com o suposto intuito de comparar as quantidades de água, que 

são licenciadas e, supostamente, extraídas, com as descargas de águas efetuadas pelo 

mesmo conjunto de consumidores (têxtil, têxtil com tinturaria, agroalimentar, 

agropecuária, agricultura, metalomecânica, entre outros). 

Os objetivos específicos do estágio são: 

• Analisar o caudal da bacia hidrográfica do rio Ave, usando os dados 

disponíveis das várias estações hidrométricas e meteorológicas como 

ferramenta de análise;  

• Avaliar os possíveis efeitos que algumas empresas possam provocar à 

bacia do rio Ave; 

• Comparar a quantidade de água disponível na bacia com a quantidade 

de água extraída. 

Assim, será possível perceber o estado de stress em que se encontra o recurso 

hídrico, bem como perceber se as atividades que certas empresas implementam, afetam 

a bacia hidrográfica do rio Ave. Também durante o estágio foram adquiridos novos 

conhecimentos sobre recursos hídricos, nomeadamente sobre o licenciamento de 

captações de águas. 
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1.2. Estrutura do Relatório de Estágio 

Para a realização do presente relatório, teve como base uma revisão bibliográfica 

adaptada e elaborada cuidadosamente, em conformidade com uma recolha de 

informação fiável e de dados junto da entidade responsável, a ARH-N. 

Tentou-se que os dados analisados fossem os mais atualizados possível, 

contudo houve algumas limitações nos mesmos, não possibilitando um estudo tão 

pormenorizado como o que seria esperado. 

 Seguindo a temática do objetivo principal proposto para realização deste 

trabalho, este relatório organiza-se em sete capítulos com as respetivas referências 

bibliográficas, webgrafia e anexos.  

Este capítulo faz uma introdução ao tema do estudo, definindo os objetivos do 

trabalho e apresentado o enquadramento institucional e jurídico, sendo apresentada a 

instituição de acolhimento. 

No capítulo dois é descrito o estado da arte, onde são desenvolvidos os 

conceitos de ciclo hidrológico, balanço hídrico (precipitação, evapotranspiração, 

infiltração, escoamento) aspetos relacionados com as águas subterrâneas e com as 

águas superficiais e também o desenvolvimento da noção de recurso hídrico. 

O capítulo três é dedicado ao enquadramento geral da área em estudo, 

nomeadamente o enquadramento geográfico, geológico e geomorfológico, 

hidrogeológico e climatológico.  

No capítulo quatro é caraterizada a bacia hidrográfica do rio Ave, onde são 

classificadas as massas de água e identificadas as estações (hidrométricas e 

meteorológicas) presentes na bacia; também é feita uma caraterização breve do sistema 

industrial do Ave. 

No capítulo cinco são expostas as metodologias e ferramentas aplicadas no 

estágio e é apresentada uma análise das indústrias. 

No capítulo seis são apresentados os resultados obtidos e é feita uma discussão 

sobre esses mesmos resultados. 

Por último, no sétimo capítulo, são expostas as conclusões finais deste estudo. 
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1.3. Enquadramento Institucional e Jurídico 

Este relatório foi elaborado em ambiente empresarial na ARH-N pertencente à 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em cooperação com a Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto (FCUP). 

A APA tem como objetivo o desenvolvimento sustentável, a gestão e o 

acompanhamento das diversas políticas ambientais, bem como, a participação com 

outros setores e a relação com as entidades públicas e privadas. A ARH-N, mais 

especificamente a Divisão de Recursos Hídricos Interiores da Região Hidrográfica do 

Norte, departamento onde se realizou este estágio, especifica-se na elaboração de 

pareceres de licenciamento de captações de água e da rejeição de águas residuais em 

domínio hídrico.  

As Administrações das Regiões Hidrográficas possuem funções e competências 

de proteção e de gestão dos recursos hídricos, na sua região geográfica de jurisdição, 

cumprindo os objetivos da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro), 

representando o Estado através dos seus serviços. Desta forma, são garantidas a 

gestão dos recursos hídricos, o planeamento, licenciamento, monitorização e 

fiscalização das várias regiões hidrográficas.  

A ARH-N possuiu competências a nível das regiões hidrográficas do Minho e 

Lima (RH1); Cávado, Ave e Leça (RH2) e do Douro (RH3), incluindo as respetivas águas 

subterrâneas, estuários, ribeiras da costa e águas costeiras adjacentes.  

A Diretiva Quadro da Água (DQA), Diretiva 2000/60/CE, que entrou em vigor no 

dia 22 de dezembro de 2000, é considerada o principal instrumento da Política da União 

Europeia relativo à água, e estabeleceu um quadro de ação que visa a proteção das 

comunidades das águas superficiais interiores, das águas subterrâneas e das águas de 

transição e costeiras. Esta Diretiva previu alcançar até 2015 uma abordagem inclusiva 

e introduzida da proteção da gestão da água, tendo como objetivos ambientais, alcançar 

um bom estado das massas de água. Para isso, foi usada como medida específica os 

Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH).  

A Lei da Água levou à divisão de Portugal em dez regiões hidrográficas (RH) 

compostas por uma ou mais bacias hidrográficas e as suas águas costeiras como 

podemos observar na figura 1. As regiões são consideradas como unidade principal de 

planeamento e gestão das águas e, para estas mesmas regiões, foram criadas cinco 
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Administrações de Região Hidrográfica, a ARH Norte, ARH Centro, ARH Tejo, ARH 

Alentejo, ARH Algarve. No que se refere aos arquipélagos dos Açores e Madeira, foram 

determinadas, através da Lei da Água, estruturas de carácter institucional para a 

administração das respetivas regiões hidrográficas, RH9 e RH10. 

 

 

Fig.1.1 - Mapa de Portugal Continental com a localização das regiões hidrográficas (Adaptado do site 
https://apambiente.pt/?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=834#pgbh-tabela, visitado no dia 6/10/2020). 

Como já referido, a ARH-N abrange três regiões, RH1, RH2 E RH3, chamadas 

de regiões hidrográficas, essas divisões foram definidas segundo critérios constantes 

na Lei da Água.  

Este estágio centra-se na RH2, que corresponde às bacias hidrográficas dos rios 

Cávado, Leça e Ave e que engloba também as ribeiras da costa, entre os estuários e 

as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes, sendo que, a 

investigação concentra-se na bacia hidrográfica do rio Ave. 

Os PGRH servem de suporte à gestão das bacias hidrográficas e das águas 

costeiras pertencentes a uma região hidrográfica, bem como, de valorização social e 

económica e de proteção das águas. Para a elaboração destes planos, é necessário 

seguir a legislação existente e que se apresenta na tabela 1.1. Além destes planos 

existem mais dois, o Plano Nacional da Água (PNA), que envolve todo o território 

nacional e o Plano Específico de Gestão de Águas, que serve como um complemento 

aos PGRH, podendo ser de âmbito territorial ou âmbito setorial.  
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Tabela 1.1 - Legislação para a execução dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) (adaptado de Almeida 
M., 2013). 

Legislação base Alteração 

 

Diretiva Quadro da Água (DQA) 

 

Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de 

outubro  

 

• 1 ª alteração: Diretiva 

2014/101/EU, da Comissão, de 

30 de outubro. 

Lei da Água 

 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro 

 

• 1ª alteração: Decreto-Lei n.º 

245/2009, de 22 de setembro; 

 

• 2ª alteração: Decreto-Lei n.º 

60/2012, de 14 de março; 

 

• 3ª alteração: Decreto-Lei n.º 

130/2012, de 22 de junho; 

 

• 4ª alteração: Decreto-Lei n.º 

42/2016 de 28 de dezembro; 

 

• 5ª alteração: Decreto-Lei n.º 

44/2017 de 19 de junho. 

 

 

Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março 

 

(Normas de natureza técnica e de 

caráter transitório complementares à 

Lei da Água) 

 

• 1ª alteração: Decreto-Lei n.º 

103/2010, de 24 de setembro; 

 

• 2ª alteração: Decreto-Lei n.º 

42/2016, de 1 de agosto. 
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Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de 

outubro 

 

(Delimitação das águas das regiões 

hidrográficas) 

 

• 1ª alteração: Decreto-Lei n.º 

117/2015, de 23 de junho. 

 

 

Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de 

setembro 

 

(Elaboração, aprovação, execução e 

avaliação dos instrumentos de 

gestão territorial) 

 

 

• 1ª alteração: Decreto-Lei n.º 

53/2000, de 7 de abril; 

 

• 2ª alteração: Decreto-Lei n.º 

310/2003, de 10 de dezembro; 

 

• 3ª alteração: Lei n.º 58/2005, de 

29 de dezembro; 

 

• 4ª alteração: Lei n.º 56/2007, de 

31 de agosto; 

 

• 5ª alteração: Decreto-Lei n.º 

316/2007, de 19 de setembro; 

 

• 6ª alteração: Decreto-Lei nº 

46/2009, de 20 de fevereiro. 

 

 

Decreto-Lei n.º 1284/2009, de 19 de 

outubro 

 

(Conteúdo dos planos de gestão de 

bacia hidrográfica, previstos na Lei 

da Água) 
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Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro 

 

(Competências de gestão dos 

recursos hídricos, face à Lei 

Orgânica do Ministério da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente do 

Ordenamento do Território 

(MAMAOT)) 

 

 

 

Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março 

 

(Competências de gestão dos 

recursos hídricos, face à Lei 

Orgânica da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA, I.P.)) 

 

• 1ª alteração: Decreto-Lei n.º 

55/2016, de 26 de agosto; 

 

• 2ª alteração: Decreto-Lei n.º 

108/2018, de 3 de dezembro. 

 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro 

 

(Obrigatoriedade de realização de 

avaliação de impacte ambiental (AIA) 

para determinados projetos públicos 

ou privados) 

 

 

• 1ª alteração: Decreto-Lei 

n.º 47/2014, de 24 de março; 

 

• 2ª alteração: Decreto-Lei n.º 

179/2015, de 27 de agosto; 

 

• 3ª alteração: Lei n.º 37/2017, de 

2 de junho; 

 

• 4ª alteração: Decreto-Lei n.º 

152-B/2017, de 11 de dezembro. 
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2.  Estado da Arte 
 

2.1. O Ciclo Hidrológico 

O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é descrito como o movimento contínuo de 

água na atmosfera, na superfície da terra e no seu interior. É um sistema dinâmico com 

uma variabilidade a diferentes escalas, desde a global, passando pela regional até à 

local, que é influenciado por uma grande variedade de processos e interações e afetado 

por processos antropogénicos (Han Dawei 2010). 

O ciclo hidrológico é composto por vários fenómenos, tais como, a evaporação 

das superfícies com água e do solo, a evapotranspiração, o transporte de vapor de água 

na atmosfera com a formação de nuvens, os mecanismos que levam à precipitação, o 

movimento de água no solo, o escoamento superficial e o fluxo das águas subterrâneas 

(Rast M. et al., 2014). 

O principal agente condutor e fornecedor de energia para o ciclo da água é o 

Sol. Ao irradiar energia solar para o planeta, a água dos oceanos evapora para a 

atmosfera. A evapotranspiração provém da transpiração da vegetação e da evaporação 

da água no solo. As nuvens formam-se quando as temperaturas mais frias causam a 

condensação do vapor de água na atmosfera. As partículas das nuvens chocam umas 

com as outas e criam precipitação, em forma líquida ou em forma de neve, sendo que 

esta última forma os glaciares e as calotes polares. Alguma parte da precipitação cai 

em oceanos ou em terra, onde flui na superfície por escoamento acabando no oceano 

ou evaporada. A água proveniente do escoamento superficial e dos lençóis freáticos é 

armazenada principalmente em lagos e albufeiras. A maior parte desta água que não 

flui para os rios, acaba por se infiltrar no solo, podendo infiltrar-se em zonas mais 

superficiais ou em zonas mais profundas, acabando por ficar armazenada em aquíferos 

(Rast M. et al., 2014). Na figura 2 pode-se observar uma ilustração esquemática do ciclo 

hidrológico e das interações entre os diferentes processos. 
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Fig. 2.1 - Esquema do ciclo hidrológico (site: 

http://www.civil.ist.utl.pt/~mps/HRH/2018_2019/HRH3_Ciclo_Hidrologico_25_02_2019.pdf, consultado no dia 

10/11/2020) 

 

2.2. Balanço Hídrico – Infiltração, Precipitação, 

Evapotranspiração e Escoamento 

O balanço hídrico é um ciclo em que existem perdas e ganhos de água, que pode 

ser em relação a uma superfície ou a um dado volume, por exemplo o sistema Terra-

atmosfera. Os constituintes do ciclo hidrológico são: a precipitação, a 

evaporação/evapotranspiração, a infiltração, o escoamento superficial, entre outros 

menos relevantes. Cada um destes componentes irá ser discutido mais à frente. A lei 

da conservação da massa é importante para o balanço hídrico, e supõe-se que a massa 

de água total do sistema de referência é constante. A seguinte equação expressa o 

balanço hídrico de uma determinada superfície com cobertura vegetal: 

                                                    P = EVT + I + ES                                                      (1) 

Em que: 

P = precipitação; 

EVT = evapotranspiração; 

http://www.civil.ist.utl.pt/~mps/HRH/2018_2019/HRH3_Ciclo_Hidrologico_25_02_2019.pdf
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I = infiltração;  

ES = escoamento superficial. 

O balanço hídrico na atmosfera corresponde à entrada de água na atmosfera 

sob a forma de vapor de água, resultante da evaporação/evapotranspiração das 

superfícies aquáticas, dos solos e/ou das plantas. No solo, é consequência das 

variações do teor de água no solo num dado intervalo de tempo, onde depende das 

diferenças entre a precipitação ocorrida e a água evaporada à superfície, bem como as 

propriedades do solo que comandam o movimento de água no seu interior. Através da 

determinação do balanço hídrico de um solo, existem várias aplicações, tais como, a 

necessidade de rega, o cálculo de recarga de albufeiras, a construção de 

aproveitamentos hidráulicos, de obras de regularização final, entre outras (Andrade 

2011).  

 

2.2.1. Infiltração 

A infiltração é caraterizada pelo movimento da água através da ação da 

gravidade e do potencial capilar, movimento este que ocorre para dentro do solo 

(Lencastre et al., 1992). Alguns dos processos que influenciam a taxa de infiltração, 

incluem a condição da superfície do solo; a sua cobertura vegetal; as propriedades do 

solo, como a sua porosidade, a condutividade hidráulica e o conteúdo da humidade do 

solo; e a topografia do terreno, nomeadamente, o declive (Chow 1988). 

Quando chove, o solo absorve a água até a um determinado valor, sendo que, a 

partir desse valor a água já não se infiltra, dando-se, assim, início ao escoamento 

superficial. A esse valor máximo de infiltração que ocorre antes do escoamento 

superficial, chama-se capacidade de infiltração do solo. O processo de infiltração divide-

se em três acontecimentos correlativos: i) a entrada da água através da superfície do 

solo; ii) o armazenamento da água no solo; iii) e o movimento da água no solo através 

da percolação e da drenagem. Alguns dos fatores que afetam a capacidade de 

infiltração são: a duração da chuva, que ajuda à redução da infiltração da água no solo; 

o tipo de solo e de cobertura vegetal; a humidade do solo, que influencia a infiltração 

provocando um efeito de redução da humidade; e a compactação do solo que diminui a 

capacidade de infiltração (Lencastre et al., 1992). 

Quando o solo se encontra muito seco, a capacidade de infiltração é elevada nas 

primeiras etapas de infiltração, ocorrendo assim um decrescimento, em modo 
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exponencial, até a um valor relativamente constante. Esse valor, segundo Horton 

(1940), denomina-se como capacidade de infiltração final: 

                                                   i = iC + (i0-iC) e-kt                                                          (2) 

Em que: 

i = valor instantâneo da capacidade de infiltração; 

iC = valor mínimo da capacidade de infiltração;  

i0 = valor inicial da capacidade de infiltração; 

k = uma constante caraterística do solo; 

t = tempo/duração da precipitação. 

A entrada da água no solo, segundo a ação da gravidade, faz-se por espaços 

entre poros intersticiais grandes, designados por porosidade capilar ou por fendas 

largas. A taxa de infiltração irá variar com os diferentes tipos de solo ao longo do tempo, 

como se pode observar na figura 3, solos argilosos mostram uma diminuição da taxa de 

infiltração ao longo do tempo para valores baixos de taxa de infiltração, enquanto, solos 

arenosos possuem valores elevados. As taxas de infiltração elevadas estão 

relacionadas com texturas mais grosseiras. A redução da taxa de infiltração pode estar 

associada a cobertura vegetal ou compactação dos terrenos resultantes da ação 

humana ou até animal (Andrade 2011). 

 

                Fig. 2.2 - Curvas de infiltração para três solos com composição granulométrica distinta (Andrade 2011). 
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2.2.2. Escoamento 

O escoamento divide-se em escoamento superficial e em escoamento 

subterrâneo. O escoamento superficial é constituído pelo escoamento de base, que 

corresponde à parte da precipitação que foi submetida por processos de infiltração 

profunda; pelo escoamento direto, que representa a precipitação útil que compreende a 

componente mais importante de um hidrograma; e, por fim, o escoamento intermédio, 

que corresponde à fração da precipitação que infiltra e que se escoa a pouca 

profundidade no terreno. O escoamento intermédio chega aos cursos de água com uma 

ligeira diferença do escoamento direto (Lencastre et al., 1992). 

O escoamento superficial ocorre quando a precipitação é maior que as 

capacidades de evaporação, infiltração ou de água retida em depressões, fazendo com 

que o volume de água excedente escoa à superfície do terreno até atingir a linha de 

água mais próxima, originando assim o escoamento superficial. Quando as chuvas são 

intensas o escoamento superficial aumenta, podendo dar origem a cheias. Em 

contrapartida, quando a chuva for diminuta poderá não haver escoamento superficial, o 

que originará períodos de seca (Lencastre et al., 1992). 

A evolução do caudal ao longo do tempo, desde o início da precipitação até ao 

final da mesma, mostrando os diferentes tipos de escoamento, pode ser representado 

num hidrograma (figura 4).  

Fig. 2.3 – Componentes de um hidrograma (Lencastre et al., 1992). 
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            A forma de um hidrograma, nomeadamente, a curva de crescimento e a curva 

de decrescimento, vai ser influenciada pela precipitação, pelas características 

topográficas e geológicas da bacia e pela vegetação presente. A precipitação influencia 

a forma do hidrograma e o volume de escoamento superficial. Já a topografia da bacia 

afeta o armazenamento da precipitação útil na própria bacia, sendo que a geologia 

também influencia a forma do hidrograma, determinando o escoamento de 

subsuperfície e subterrâneo (Lencastre et al., 1992). 

 

2.2.3. Evapotranspiração  

A evapotranspiração é caracterizada por ser um fenómeno que resulta da 

transpiração das plantas e da evaporação do meio envolvente. O conceito da 

evapotranspiração divide-se em dois termos, a evaporação e a transpiração. A 

evaporação é designada como o processo de passagem da água do estado líquido para 

o estado gasoso. A transpiração significa a evaporação da água que é absorvida pelas 

plantas e que é eliminada em diferentes processos biológicos (Lencastre et al., 1992). 

O fator adicional na evapotranspiração é o fornecimento de humidade para a 

superfície de evaporação, caso não ocorra esse fornecimento, à medida que o solo fica 

seco a taxa de evapotranspiração baixa para um nível impossível de manter o solo com 

água. Na figura 5, pode-se observar uma ilustração dos diferentes fatores que 

condicionam a evapotranspiração e a evaporação (Hipólito et al., 2011): 

a. Evaporação das superfícies de água: radiação solar e terrestre, temperatura 

do ar e da superfície da água, e cobertura vegetal da superfície; 

b. Evaporação de solos nus: textura do solo, composição física e química, e 

disponibilidade de água; 

c. Transpiração da vegetação: densidade e tipo de folhagem, estádio de 

desenvolvimento da planta, e distribuição no terreno da vegetação; 

d. Evapotranspiração (potencial, real, cultural de referência ou cultural): é 

condicionada por todos os fatores descritos anteriormente.  



15 

 
 
 

 
 

 

           Fig. 2.4 - Fatores e tipos de evapotranspiração e transpiração (fonte: adaptado de Hipólito et al., 2011). 

A evapotranspiração potencial (ETP) está relacionada com a carência de água, 

sendo que, não é influenciada pelo teor de água existente à superfície do solo, fazendo 

com que o solo tente manter uma boa humidade necessária para um bom 

desenvolvimento da vegetação. A evapotranspiração real (ETR) ocorre em condições 

que correspondem à realidade das características reais do solo e das plantas. A 

evapotranspiração de referência (ET0) é, tal como o nome diz, de referência 0, isto é, na 

inexistência de défice hídrico, corresponde à taxa de evaporação de uma superfície 

ampla de uma cultura verde de altura de 8 a 15 cm, de crescimento ativo e que cubra o 

solo por completo (Andrade 2011). 

A evapotranspiração potencial foi introduzida por Thornthwaite, em 1948, 

definindo que segundo as mesmas condições meteorológicas e de energia radiante, a 

evapotranspiração ocorrida ao longo do tempo, não existem perdas de água no solo em 

relação à vegetação existente. Por isso, a evapotranspiração real pode ser calculada 

segundo os seguintes métodos (Hipólito et al. 2011 e Pereira et al., 1997): 

• Métodos Empíricos: resultam das ligações entre a evapotranspiração 

medida em condições padrão com elementos meteorológicos padrão 

igualmente medidos. São os seguintes métodos: método Tanque classe 

A (Doorenbos and Pruitt, 1977); método Thornthwaite (Thornthwaite 

1948,Thornthwaite & Mather 1955, 1957); método Makkink (Makkink, 

1957); método Radiação Solar (Doorenbos and Pruitt, 1977); método 
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Hargreaves-Samani (Hargreaves and Samani, 1985); método Blaney-

Criddle (Doorenbos and Pruitt, 1977); 

• Método Aerodinâmico: é um método micrometeorológico, físico-teórico 

da dinâmica de fluídos e transporte turbulento; 

• Métodos de Balanço de Energia: é um tipo de método que contabiliza as 

interações dos diversos tipos de energia que acontece com a superfície. 

Como exemplo, o método de Priestley-Taylor (Priestley and Taylor, 

1972); 

• Métodos Combinados: este método combina os efeitos do balanço de 

energia com os resultantes do poder evaporante do ar. O método de 

Penman (Allen et al., 1998) é considerado como o padrão para outros 

métodos combinados. 

 

A evapotranspiração é um importante processo no balanço hidrológico, porque 

compreende grande parte da água de uma bacia hidrográfica. É condicionada pelos 

fatores meteorológicos, pela vegetação e também pelo solo (Lencastre et al., 1992).   

 

2.2.4. Precipitação 

A precipitação é o processo em que a água atinge a superfície terrestre, sobre várias 

formas de água no estado líquido, como chuva, chuviscos, aguaceiros, neve, granizo e 

orvalho. Para existir precipitação é preciso condensação do vapor de água atmosférico 

em torno de núcleos de condensação. 

Segundo Chow (1988), o mecanismo de formação da precipitação é condicionado 

por três processos mecânicos de subida do vapor de água, onde ocorre o arrefecimento 

e alguma da sua humidade condensa formando nuvens. A subida frontal – a massa e 

vapor de água é levantada em cima de ar mais fresco por uma passagem frontal; a 

subida orográfica – a ascensão do vapor de água e consequente arrefecimento e a 

subida por convecção – o vapor de água é levado para cima segundo uma força 

convectiva, devido a diferenças de temperaturas das massas de água. Para haver a 

formação de precipitação nas nuvens é preciso que o vapor de água suba para a 

atmosfera, onde arrefece e existe a condensação da água, passando do estado gasoso 

até ao estado líquido. Caso a temperatura seja abaixo do ponto de congelamento são 

formados cristais de gelo em vez de água no estado líquido. 
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Conforme o mencionado anteriormente, para a produção de precipitação, o ar faz 

um movimento de ascensão, onde são distinguidos mecanicamente diferentes tipos de 

processos. Foram, assim, classificadas as seguintes precipitações (Hipólito et al., 2011 

e Lencastre et al., 1992): 

• Precipitação de convergência: esta precipitação ocorre quando o ar se desloca 

para a superfície de zonas de baixa pressão. Podem ocorrer grandes 

tempestades originadas nas zonas de convergência sobre os oceanos; 

• Precipitação orográfica: a precipitação aqui é variada. Ocorre quando as massas 

de vapor de água, muito húmidas, ultrapassam grandes cadeias montanhosas, 

elevando-se, o que resulta no seu arrefecimento e leva à origem de nuvens; 

• Precipitação de convecção: esta precipitação resulta do aquecimento de massas 

de ar que estão em contato com a superfície do globo, onde o ar menos denso 

tem tendência a subir na atmosfera por processos de desequilibro da 

temperatura, dando origem a chuvas e, de vez em quando, a granizo; 

• Precipitação frontal: esta precipitação resulta da ascensão das massas de ar e 

na separação do ar quente para o lado equatorial, numa frente quente, e do ar 

frio para o lado polar, numa frente fria. A ambas as frentes estão associadas 

chuvas, e à frente fria granizo.  

 

Para a realização de estudos hidrológicos são necessários valores de ponderação 

para uma bacia hidrográfica. São usados, normalmente, três métodos de ponderação 

da precipitação; o método da média aritmética, o método dos polígonos de Thiessen e 

o método das isoietas. No caso deste relatório, os métodos que serão usados para o 

cálculo dos valores de precipitação na bacia do rio Ave serão o método das áreas e o 

método dos polígonos de Thiessen. Ambos os métodos foram usados também para o 

cálculo do escoamento superficial e da evapotranspiração. 

O método das isoietas obtém-se segundo o cálculo da precipitação média entre 

isoietas sucessivas, calculando a média entre duas isoietas, pela área entre as isoietas. 

O método das áreas é determinado segundo as médias das áreas correspondentes 

aos valores da precipitação, escoamento superficial e evapotranspiração, que são 

determinados em mapas contendo estações meteorológicas ou outras. 

O método dos polígonos de Thiessen atribui um fator peso que, neste caso, é o fator 

precipitação ou escoamento superficial, proporcional à área de influência de cada um 

desses fatores. Esse peso é determinado como o método anterior. São formados 
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polígonos através da junção de pontos (estações) adjacentes em linhas retas e, 

traçando assim, as mediatrizes dessas retas. Os lados dos polígonos servem como 

limites das áreas de influência de cada estação. Para ambos os métodos descritos foram 

usados as seguintes fórmulas: 

                                                          P = 
∑(An × Pn)

At
                                                       (3) 

                                                         E = 
∑(An × En)

At
                                                        (4) 

                                                     EVT = 
∑(An × EVTn)

At
                                                    (5) 

  

Em que:  

P, E, EVT = precipitação, escoamento superficial e evapotranspiração, em mm; 

An = somatório das áreas de precipitação, escoamento e evapotranspiração; 

Pn, En, EVTn = somatórios dos valores de precipitação, escoamento e 

evapotranspiração; 

At = valor da área total da bacia hidrográfica. 

 

2.3. Águas subterrâneas 

As águas subterrâneas são classificadas como uma reserva hídrica importante de 

qualquer região. Elas representam uma fonte de abastecimento público de água potável 

em muitas regiões e contribuem para a recarga dos sistemas aquíferos. As águas 

subterrâneas em relação às águas superficiais possuem uma maior estabilidade 

química e microbiológica. 

A avaliação de recursos hídricos subterrâneos pressupõe o desenvolvimento de 

três fases principais: a fase de prospeção, a fase de avaliação e a fase de exploração 

(Freeze e Cherrt, 1979): 

• Numa primeira fase, de prospeção, são utilizadas técnicas geológicas e 

geofísicas de superfície e subsuperfície na procura dos aquíferos adequados; 

• A fase de avaliação tem como objetivo a determinação de parâmetros 

hidrogeológicos, a execução do projeto e a eventual análise de poços na 
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envolvente. Nesta fase também se pode calcular o perímetro de proteção do 

aquífero e/ou da captação a executar;  

• A terceira fase, a de exploração ou de gestão, deve ter em conta as melhores 

estratégias de desenvolvimento e avaliação das comunicações entre o sistema 

hidrológico regional e a gestão da água subterrânea. 

 

O principal objetivo do estudo dos recursos hídricos subterrâneos é a determinação 

de taxas máximas de bombeamento, que serão compatíveis com o ambiente 

hidrogeológico a partir do qual a água será explorada. O rebaixamento do nível da água 

é a mudança mais comum resultante do bombeamento, isto é, nos casos mais simples, 

o rendimento da água subterrânea pode ser definido como a taxa máxima de exploração 

que pode ser permitida assegurando o rebaixamento do nível da água em limites 

aceitáveis (Freeze e Cherrt, 1979). 

Referente à prospeção de águas subterrâneas os métodos de exploração 

encontram-se em quatro grupos, dependendo da distância que se encontra as massas 

de água com a superfície, variando o tipo de método e o resultado que se pretende 

obter. Os métodos estão descritos a seguir, segundo os autores Freeze e Cherrt em 

1979: 

• Métodos Geológicos de Superfície: Este método é um passo inicial de um 

programa de prospeção de água subterrânea, em parte feito no escritório, onde 

são analisados mapas de solos, geológicos e hidrogeológicos; dados 

topográficos, geológicos, hidrogeológicos, geoquímicos e recursos hídricos 

disponíveis para a área em estudo. As interpretações de fotografias áreas 

também são muito utilizadas na prospeção de águas subterrâneas. Todos estes 

dados devem também ser analisados em campo, sendo esta, a tarefa mais 

importante; 

• Métodos Geológicos de Subsuperfície: Este método é considerado também 

como sendo uma etapa inicial, onde é feita uma procura dos registos disponíveis, 

nomeadamente, dos registos geológicos de poços tubulares já existentes numa 

dada região, oferecendo informações importantes sobre possíveis ajustes ou 

erros. Explorações de grande escala, como para fornecimentos industriais e 

municipais, são essenciais a realização de furos de sondagem. Estes podem ter 

o propósito de ajudar na realização de perfis geológicos e geofísicos e na 

obtenção de amostras dos materiais geológicos, facilitando uma melhor 

demarcação das condições subterrâneas. Para a obtenção de amostras de 
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água, para análises químicas e medição de níveis freáticos, podem ser 

efetuadas perfurações piloto no local em análise; 

• Métodos Geofísicos de Superfície: Dentro deste método são utilizados dois 

métodos: o método da sísmica de refração e o método da eletrorresistividade. O 

método da sísmica de refração baseia-se na propagação de ondas elásticas, 

sísmicas, com diferentes velocidades através de diferentes materiais geológicos. 

Na procura de água subterrânea, este método tem sido utilizado para determinar 

algumas feições com a profundidade, desde o topo rochoso, à presença de 

paleocanais, à espessura de zonas cristalinas até à extensão em área de 

potenciais aquíferos. Estes métodos não podem substituir as perfurações, 

contudo servem de um método de redução na quantidade de perfurações;  

• Métodos Geofísicos de Subsuperfície: Uma das ferramentas básicas na 

exploração de água subterrânea é a realização de perfis de poços e ensaios por 

meio de métodos geofísicos em furos. A perfilagem geofísica engloba todas as 

técnicas na qual um determinado sensor é introduzido num furo de modo a 

efetuar um registo onde são interpretadas as caraterísticas das formações 

geológicas e dos seus fluídos. O perfil potencial espontâneo e o elétrico podem 

ser interpretados em conjunto em termos da sequência estratigráfica no furo. Na 

maioria dos ambientes geológicos comuns, em que as mais altas resistividades 

são relacionadas com as melhores zonas produtoras de água, logo, os perfis 

elétricos normalmente fornecem um detalhe mais preciso para o 

dimensionamento de filtros de poços. “Keys (1967,1968) sugere que os perfis 

radioativos, especialmente o perfil de gama natural, podem ter aplicação na 

hidrogeologia subterrânea. Um conjunto de perfis que pode ser considerado 

completo para fins hidrogeológicos deve incluir um registo de perfuração 

(incluindo taxa de penetração), um perfil geológico, um perfil de potencial 

espontâneo, um perfil de resistividade, um perfil de gama natural e um perfil de 

cáliper.” (Freeze e Cherrt, 1979). 

 

2.3.1. Reservatórios subterrâneos  

Um aquífero é considerado uma unidade geológica com boa permeabilidade e 

de onde se pode extrair grandes quantidades de água, de forma economicamente 

rentável através de poços e furos. A maior parte dos aquíferos, designados para 

exploração ou com potencial de exploração, são constituídos por materiais de textura 

moderada a grosseira, como areias, seixos e calhaus, rochas calcárias carsificadas, 
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com cavidades de dissolução formadas devido à ação da água e rocha com falhas ou 

com fraturas. Os que são formados por argilas são considerados aquíferos fracos, ou 

não são classificados como aquíferos, devido à sua fraca capacidade em ceder água 

(Hipólito et al., 2011). 

Podemos considerar a existência, em termos genéricos e hidraulicamente, de 

três tipos de aquíferos, os aquíferos livres, os aquíferos confinados e os aquíferos 

semiconfinados. Um aquífero livre ou freático é caraterizado por possuir uma camada 

geológica permeável que está parcialmente saturada em água, enquanto a sua base é 

limitada por uma camada impermeável (Instituto Geológico e Mineiro, 2001). O nível da 

água encontra-se abaixo do teto da formação geológica que contem a água, logo, o topo 

do aquífero está à pressão atmosférica (Vallejo 2002; Instituto Geológico e Mineiro, 

2001). No aquífero confinado a camada geológica permeável está totalmente saturada 

em água. O topo e a base do aquífero estão limitados por camadas impermeáveis 

(Instituto Geológico e Mineiro, 2001). O nível da água encontra-se acima do teto do 

material constituinte do aquífero, havendo assim, uma maior pressão de água que é 

superior à pressão atmosférica (Vallejo 2002; Instituto Geológico e Mineiro, 2001). Os 

aquíferos semiconfinados são de caráter intermédio entre os aquíferos livres e os 

aquíferos confinados, possuem uma recarga de água e uma camada superior ou inferior 

ou ambas de isolamento com a superfície do solo, de material semipermeável, 

permitindo a passagem de água de um aquífero freático superior para o semiconfinado 

(Shahidian, S., et al., 2017). 

Ao fazer-se um furo de água num aquífero confinado, a água subirá acima do 

teto do aquífero e essa altura é designada de nível piezométrico, quando a água sobe 

e chega até à superfície, o furo aí executado é chamado de repuxante. No aquífero livre, 

o nível da água chama-se de nível freático porque o nível da água encontra-se à mesma 

pressão que a pressão atmosférica, logo, corresponde ao nível da água do aquífero 

(Instituto Geológico e Mineiro, 2001). 

No caso de as formações geológicas não serem designadas por aquíferos, 

podem ser designadas como (Vallejo 2002): 

• Aquitardo: formação geológica (siltes, areias siltosas, areias argilosas, 

etc.) que possui a capacidade de armazenamento da água, mas que tem 

dificuldade em a transmitir. São chamadas de formações 

semipermeáveis e a sua capacidade de drenagem é média a baixa; 
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• Aquicludo: formações geológicas (argilas, siltes argilosas, etc.) que 

armazenam grandes quantidades de água, não possuindo capacidade de 

a transmitir, impedindo o fluxo subterrâneo, logo, têm problemas de 

drenagem; 

• Aquífugo: São formações geológicas incapazes de armazenar e, 

consequentemente, de transmitir água. 

Na figura 2.5. podemos observar os tipos de aquíferos referidos atrás. 

      

Fig. 2.5 - Tipos de aquíferos (fonte: adaptado de USBR, 1995, in Hipólito 2011). 

 

2.4. Águas superficiais  

As águas superficiais surgem na natureza em forma de nascentes, rios, lagos, 

lagoas, baías e oceanos. Também incluem a forma sólida da água como neve e gelo. 

Estas águas estão em constante movimento e interação com as águas subterrâneas e 

com o meio que as rodeia. Por isso, perceber como a água subterrânea e a água 

superficial interagem é essencial para estudos dos sistemas hidrológicos, como por 

exemplo das componentes hidrológicas das correntes ou dos aquíferos. 

A água superficial encontra-se hidraulicamente conectada com a água 

subterrânea, mas as suas interações são difíceis de ser observadas e de serem 

medidas. As interações da água superficial com a água subterrânea podem ser 

observadas na figura conceptual ilustrada a seguir. Na paisagem da figura 2.6. está 

representado, numa forma simplificada, as várias formas, na qual, as águas 
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subterrâneas interagem com os vários tipos de água superficial (riachos, pântanos, 

lagos) em terreno montanhoso até ao oceano (Winter et al., 1998). 

Alguns dos problemas identificados com o abastecimento das águas às 

populações, a qualidade da água e a degradação dos ambientes aquáticos, estão 

relacionados com as interações das águas subterrâneas com as superficiais. Um 

aquífero contaminado que descarregue para riachos pode resultar de uma 

contaminação a longo prazo da água superficial e vice-versa (Winter et al., 1998). 

 

Fig. 2.6 - Ilustração conceptual da interação da água subterrânea com a água superficial em várias paisagens (Winter 

et al., 1998). 

 

A bacia hidrográfica é uma área limitada através da topografia, onde drena um 

curso de água ou um sistema interligado de cursos de água, levando a que o total de 

todos os caudais efluentes sejam descarregados por uma secção de referência da 

bacia. O contorno de uma bacia é definido pela linha que separa as águas das 

precipitações que caem na bacia das que caem nas bacias adjacentes (Lencastre et al., 

1992). 

A bacia hidrográfica é muito importante para a gestão dos recursos hídricos, 

porque se conseguem observar várias relações como, por exemplo, entre os recursos 

de água superficiais e as águas subterrâneas, os consumos de água e a rejeição de 

efluentes (Hipólito et al., 2011). 
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O balanço hidrológico de uma bacia é caraterizado por um conjunto de “ganhos” 

e de “perdas” de água num determinado intervalo de tempo. Sendo que, para os estudos 

dos balanços hídricos é fundamental o binómio equacional necessidades 

/disponibilidades. A bacia hidrográfica é sustentada pela precipitação e também pelas 

águas descarregadas pela ação humana, em que a resposta da bacia será produzir 

escoamento, o que levará ao funcionamento da evapotranspiração e depois, mais tarde, 

a extração de água pelo Homem. Ao longo do tempo, a quantidade de água armazenada 

na rede hidrográfica sofreará alterações. Considerando um ano hidrológico e 

desprezando as variações de armazenamento de água, sabe-se que a diferença entre 

a precipitação e o escoamento, chamado de défice de escoamento, é igual à perda de 

água da bacia por evapotranspiração.  

 

2.5. Recursos Hídricos 

Os recursos hídricos, a nível nacional, são utilizados para abastecimento 

doméstico, industrial, agrícola e turismo. O conhecimento das disponibilidades hídricas 

possibilita uma melhor gestão sustentável dos recursos, conseguindo determinar se um 

determinado ano foi ano húmido, médio ou seco. 

 Em relação às disponibilidades hídricas superficiais, são realizadas análises 

comparativas dos volumes de armazenamento por albufeira e por bacia hidrográfica, 

mensalmente, ao longo do ano hidrológico, com os valores registados desde o ano de 

1990/1991, possibilitando assim uma maior gestão dos recursos hídricos disponíveis 

(REA 2020). 

A disponibilidade hídrica subterrânea varia muito de ano para ano, dependendo 

da precipitação, o armazenamento de água ocorre com as primeiras chuvas, mas para 

o final do ano hidrológico os níveis de água subterrânea encontram-se muito baixos. É 

caraterizada como o volume de água que uma determinada massa de água subterrânea 

consegue disponibilizar anualmente em condições de regime natural (REA 2020).  

No gráfico da figura 2.7. podemos observar a disponibilidade hídrica subterrânea 

total da RH2, que é cerca de 303,27 hm3 e a disponibilidade hídrica subterrânea média 

por unidade de área, por sua vez, é de 0,09 hm3/km2. Os sistemas aquíferos, são meios 

homogéneos, que possuem uma elevada capacidade de armazenamento de água 

subterrânea e, por isso, são usados para os estudos das reservas hídricas subterrâneas. 

A evolução das disponibilidades hídricas nas massas de água é feita também usando 
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uma base de rede de monitorização piezométrica, no sentido de os valores serem 

comparados com o valor médio mensal ou através do percentil 20, que corresponde ao 

indicador de fraca disponibilidade hídrica (REA 2020). 

 

Fig. 2.7 - Disponibilidades hídricas subterrâneas de referência nas várias RH (REA 2020, Fonte: APA 2019). 

 

O índice de escassez WEI (Water Exploitation Index) permite avaliar o stress 

hídrico a que uma determinada região hidrográfica está sujeita, relacionando as 

disponibilidades hídricas com as necessidades. O WEI+ apareceu com o intuito de 

suplementar o WEI, tendo como objetivo a adição do cálculo da vulnerabilidade do meio 

hídrico das situações de escassez, dos caudais ambientais e também do retorno de 

água ao meio hídrico. Calcula-se segundo a razão entre o volume total de água captado 

e as disponibilidades hídricas renováveis. O resultado do cálculo do WEI está dividido 

em quatro categorias (REA 2020): 

• Sem escassez – países que consomem menos de 10% dos seus 

recursos renováveis;  

• Escassez reduzida – países que consomem entre 10% e 20% dos seus 

recursos renováveis;  

• Escassez moderada – países que consomem entre 20% e 40% dos seus 

recursos renováveis; 

• Escassez severa – países que consomem mais de 40% dos seus 

recursos renováveis.  
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O índice WEI+, em Portugal, foi elaborado nos PGRH determinados pela APA e 

em Portugal esse índice é de 14%, significando que o país se depara com uma situação 

de escassez reduzida. Contudo, podemos observar uma variedade de valores WEI+ à 

escala das bacias hidrográficas como o mapa em baixo mostra. No seguinte mapa 

(figura 2.8) foi usado o escoamento em regime natural relacionado ao percentil 50%. Na 

zona Norte a bacia que se encontra em escassez reduzida é a do Ave, com 17%. Este 

índice permite identificar as possíveis situações de escassez em Portugal e é importante 

que se consiga integrar neste índice, de uma forma mais clara, as capacidades de 

armazenamento presentes em cada região hidrográfica (REA 2020). 

 

                               Fig. 2.8 - Mapa do índice de escassez por bacia hidrográfica (REA 2020, Fonte: APA 2019). 
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No gráfico da figura 2.9. é exposto o escoamento médio anual (hm3) em regime 

natural, para as várias RH de Portugal Continental, em ano húmido (percentil 80), em 

ano médio (percentil 50) e em ano seco (percentil 20). Na RH2 podemos ver que o 

escoamento médio anual, num ano húmido é de 4945 hm3, num ano médio é de 3607 

hm3 num ano seco é de 2379 hm3. Esta região hidrográfica comparando com o resto 

das regiões, possuiu valores de escoamento médios (REA 2020). 

 

Fig. 2.9 - Escoamento médio anual em regime natural das várias RH (REA 2020, Fonte: APA 2019). 
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3.  Enquadramento da Região em Estudo 
 

3.1. Enquadramento Geográfico 

A bacia hidrográfica do rio Ave insere-se na região hidrográfica do Cávado, Ave 

e Leça, que correspondem à unidade RH2 (figura 3.1). Esta possui uma área total de 

3585 km2, da qual fazem parte as bacias hidrográficas dos rios Cávado, Ave e Leça e 

as bacias hidrográficas das ribeiras da costa, de acordo com o Decreto-Lei n.º 347/2007, 

de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de junho. 

Estão englobados 28 concelhos na RH2, sendo que estão totalmente abrangidos 

os seguintes concelhos: Amares, Braga, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de 

Varzim, Trofa, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão e Vizela. E, parcialmente 

englobados, os concelhos de Barcelos, Boticas, Cabeceiras de Basto, Celorico de 

Basto, Esposende, Fafe, Felgueiras, Lousada, Maia, Matosinhos, Montalegre, Paços de 

Ferreira, Ponte da Barca, Porto, Santo Tirso, Terras de Bouro, Valongo, Vieira do Minho 

e Vila Verde. 

 

                              Fig. 3.1 – Área da região geográfica da RH2 (APA 2016). 
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O rio Ave nasce a cerca de 1200 m de altitude, na Serra da Cabreira, concelho 

de Vieira do Minho, sendo que vai desaguar no oceano Atlântico, a sul de Vila do Conde. 

Este rio engloba os concelhos de Vieira do Minho, Póvoa do Lanhoso, Guimarães, Vila 

Nova de Famalicão, Santo Tirso, Trofa e Vila do Conde. Os seus principais afluentes 

são o rio Vizela, situado na sua margem esquerda, com uma área de drenagem de 340 

km2 e o rio Este, situado na margem direita, que possui uma área de drenagem de 247 

km2 (APA 2016). 

A bacia hidrográfica do rio Ave, figura 2.2, ocupa uma área de 1391 km2 e o rio 

tem 85 km de comprimento, confrontando a Norte com a bacia hidrográfica do rio 

Cávado, a Oriente com a bacia hidrográfica do rio Douro e a Sul com a bacia hidrográfica 

do rio Leça. As áreas de drenagem das faixas costeiras a norte a sul são de, 3,4 km2 e 

64 km2, respetivamente (APA 2016).  

 

 

Fig. 3.2 - Enquadramento da Bacia Hidrográfica do Rio Ave (Fonte: IGEO, in Costa, F., 2010). 
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3.2. Enquadramento Geológico e Geomorfológico  

A bacia hidrográfica do rio Ave está instalada na zona Centro-Ibérica (ZCI), onde 

afloram em maior extensão rochas graníticas, apresentando uma maior variedade 

tipológica (Azevedo e Valle Aguado, 2013). A Zona Centro-Ibérica (ZCI) é caracterizada 

pelos afloramentos de rochas granitoides e por metassedimentos da unidade do 

Supergrupo Dúrico-Beirão, xistos e grauvaques que são afetados por metamorfismo de 

grau variável, rochas básicas e ultrabásicas presentes na Sub-zona Galiza Média Trás-

os-Montes; quartzitos, calcários, depósitos detríticos e aluviões (Almeida et al., 2000). 

As rochas metassedimentares, também presentes nesta área, são dominadas por 

rochas do tipo xistento, embora estejam presentes outras tipologias (quartzitos, filitos, 

grauvaques, etc.). A sua idade, também muito variada, estende-se desde o 

Câmbrico/pré-Câmbrico, até ao Carbonífero. Em termos de litologias mais recentes, 

temos formações do Plio-Plistocénico (terraços fluviais) e do Holocénico (aluviões) 

(Costa e Bento Gonçalves, 2002). 

A bacia do rio Ave tem uma altitude média de 280 metros, localizando-se 73% 

do seu território entre os 100-600 metros, sendo que, 18,5% encontra-se entre os 0-100 

metros e os restantes 8,5% acima dos 600 metros de altitude (Costa e Bento Gonçalves, 

2002). 

O rio Ave é caracterizado por ter em algumas partes do seu curso, características 

de rio velho com níveis de bases locais, embora, na maior parte seja um rio jovem que 

mantém ressaltos até a foz. Partes do troço confirma a origem tectónica do vale, levando 

à existência de muitos terraços fluviais nas margens do Ave. Os maiores afluentes são 

o rio Este situado na margem direita e o rio Vizela na margem esquerda. O rio Este é 

uma captura entre o Cávado e Ave, possuindo assim um percurso desigual e curvo. Já 

no troço final até a foz, o rio Ave acompanha um percurso que por vezes é em vale 

encaixado nas estruturas granitoides. O relevo, a hidrografia e o litoral oceânico são os 

elementos principais da geografia do Norte Atlântico (Pedrosa 1999). 

O desenvolvimento do processo do estudo geológico da região norte de Portugal 

tem vindo a ser desenvolvido segundo a interpretação da Orogenia Hercínica através 

do modelo do ciclo de Wilson (fase da sedimentogénese, fase da abertura do oceano, 

fase do fecho do oceano e fase da tectogénese). O soco hercínico, região na qual está 

inserida o norte, desenvolveu-se depois da abertura do Golfo da Gasconha, 

individualizando-se na parte final da orogenia e originando assim a placa Ibérica. O ciclo 

hercínico é constituído por 3 fases. A fase 1 (F1) decorre entre o Pré-câmbrico Superior 
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e o Devónico Médio, podendo ser observada nas zonas interiores do orógeno, 

caracterizada por faixas de terrenos paleozóicos formados por metassedimentos e 

alguns retalhos de gnaisses. Entre o Devónico Médio e o Vestefaliano Superior ocorre 

a fase 2 (F2), nesta fase existe a estruturação da cadeia hercínica. O começo da 

formação dos granitos hercínicos com o choque das placas continentais que continua 

na fase 3. A fase 3 (F3) já decorre entre o Vestefaliano Superior e o Pérmico Superior, 

esta fase está associada à formação dos granitos sintectónicos. No Carbonífero 

Superior e no Pérmico, no término da orogénese hercínica, houve o alojamento de filões 

de rochas básicas devido a episódios de fracturação frágil tardi-hercínica. Estes 

mesmos episódios fizeram com que o Maciço Hespérico fosse transformado por uma 

rede de falhas, o cisalhamento dúctil de Vigo-Régua e o cisalhamento dúctil do Sulco 

Carbonífero Dúrico-Beirão, na região a norte do território (Pedrosa 1999). 

Na bacia do Ave as maiores unidades geológicas presentes são os 

metassedimentos e as rochas graníticas. Os metassedimentos do Paleozoico que 

aparecem em vários locais da bacia são: xistos, quartzitos, pelitos, psamitos, siltitos, 

xistos carbonosos, argilitos, arcoses, arenitos, conglomerados, xistos listados, 

micaxistos, gnaisses e migmatitos (Complexo Xisto-Grauváquico). As rochas graníticas, 

que foram afetadas por várias fases de enorme atividade tectónica, englobam os 

granitos biotíticos e os granitos de duas micas. Em relação aos granitos biotíticos, estes 

ocorrem como granitos sin-orogénicos, estes ocupam uma grande área e a sua génese 

esta relacionada com a F3, nomeadamente com zonas de cisalhamento dúctil do Sulco 

Carbonífero Dúrico-Beirão e de Vigo-Régua. Os granitos de duas micas correspondem 

a rochas hercínicas de génese mesocrustal e ocupam diferentes posições desde o local 

de formação. Na bacia do rio Ave ocorrem os granitos sin-tectónicos relativamente a F3. 

Além destas unidades geológicas, também se encontram filões de rochas básicas, entre 

os rios Cávado e Ave, a oriente do cisalhamento dúctil de Vigo-Régua, apresentando 

muita alteração nos granitos sin-orogénicos. Com mais frequência e em elevado número 

ocorrem os filões de quartzo, que usualmente estão fraturados e podem conter 

mineralizações várias como, por exemplo, a cassiterite e volframite e vários sulfuretos 

como arsenopirite ou pirite (Pedrosa 1999). 

As falhas de Penacova-Régua-Verin e de Bragança-Vilariça-Manteigas são 

importantes para a morfologia do Norte de Portugal, fragmentando o território em três 

setores (ocidental, central e oriental) (Brum Ferreira, 1978). O Sulco Carbonífero Dúrico-

Beirão e a faixa de cisalhamento de Vigo-Vila Nova de Cerveira-Régua são 

megaestruturas de orientação NW-SE de importantes lineamentos tectónicos da 

compartição da morfoestrutura do Norte de Portugal. Na seguinte figura pode-se 
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observar as principais estruturas tectónicas e unidades litológicas do Norte de Portugal 

(Carvalho 2003). 

 

 

Fig. 3.3 - Enquadramento geológico regional da região Norte de Portugal (OLIVEIRA et al., 1992 in Carvalho 2003). 

 

3.3. Enquadramento Hidrogeológico 

As quatro grandes unidades hidrogeológicas do território nacional correspondem 

à Bacia Tejo-Sado, ao Maciço Antigo (Maciço Hespérico ou Ibérico), à Orla Meridional 

e à Orla Ocidental (figura 3.4). Estas unidades hidrogeológicas apresentam as mesmas 

caraterísticas geológicas das unidades morfoestruturais em que se encontram definidas 

(Ribeiro et al., 1979 in Espinha Marques 2007). 

A unidade hidrogeológica na qual se insere este relatório pertence ao Maciço 

Antigo, nomeadamente às zonas abrangidas pela bacia do rio Ave. Esta unidade é 

essencialmente constituída por rochas ígneas e metassedimentares e coincide com 

moderados a reduzidos recursos hídricos subterrâneos. No entanto, os recursos 

hídricos subterrâneos são importantes para o abastecimento local das populações e 

para o uso na agricultura, apresentando um elevado número de captações (Almeida et. 

al., 2000). 
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As unidades correspondentes às bacias meso-cenozoicas (Bacia Tejo-Sado, 

Orla Ocidental e Orla Meridional) são constituídas essencialmente por rochas detríticas 

ou carbonatadas, quase nada alteradas por processos de metamorfismo. Os recursos 

hídricos nestas unidades variam muito, apresentando uma maior aptidão aquífera em 

rochas carbonatadas e uma menor aptidão em formações argilosas ou margosas e em 

zonas de formações vulcano-sedimentares (Espinha Marques 2007). 

 

Fig. 3.4 - Unidades hidrogeológicas de Portugal Continental (https://snirh.apambiente.pt) - consultado no dia 
13/01/2020). 

 

O Maciço Antigo é constituído por 10 sistemas aquíferos (figura 3.5) composto 

por, essencialmente, litologias graníticas, xistentas e carbonatadas. Os depósitos de 

idade terciária, terraços e cascalheiras preenchem depressões do maciço hespérico.  
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           Fig. 3.5 - Sistemas aquíferos do Maciço Antigo (https://snirh.apambiente.pt) - consultado no dia 13/01/2020. 

 

Os grandes sistemas hidrogeológicos coincidem basicamente com as grandes 

divisões geológicas e estruturais. As rochas fraturadas, nomeadamente as rochas 

graníticas e as rochas metassedimentares correspondem a uma grande área e 

englobam numerosas rochas filonianas. Os metassedimentos acompanham grandes 

estruturas como a Zona de Cisalhamento Dúctil de Vigo-Régua e o Sulco Carbonífero 

Dúrico-Beirão. Os granitos estão espalhados em grandes áreas, que se encontram 

separadas entre si (Pedrosa 1999). 

https://snirh.apambiente.pt/


36 

 
 
 

 

Na região Norte estão realçados os aquíferos em rochas fraturadas, que possuem 

produtividades baixas, sendo considerados de interesse hidrogeológico secundário. 

Estes aquíferos demonstram, na sua maior parte, uma zonação vertical, que pode atingir 

várias centenas de metros. Em conjunto, se o solo apresentar uma capa de alteração 

espessa, contínua e permeável, é possível conter um aquífero superficial ou 

subsuperficial (Pedrosa 1999). 

Geralmente as águas captadas no norte de Portugal são hipossalinas, sendo as 

águas de rochas metassedimentares ligeiramente mais mineralizadas que as das 

rochas granitoides (Carvalho 2003). 

Seguindo o critério do INAG (1998), podemos dividir os aquíferos, em função da sua 

vulnerabilidade, do seguinte modo (Carvalho 2003): 

• “Vulnerabilidade alta: aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação 

hidráulica com a água superficial. Esta classe de aquíferos é representada 

maioritariamente por depósitos aluvionares;  

• Vulnerabilidade média: aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação 

hidráulica com a água superficial. Genericamente os depósitos, onde se 

desenvolvem estes aquíferos, são depósitos de terraço, depósitos de vertente e 

outros sedimentos não consolidados;  

• Vulnerabilidade baixa: aquíferos em sedimentos consolidados, tipificados nos 

depósitos arcósicos de Nave de Haver (na Bacia Hidrográfica do Douro);  

•  Não ocorrem unidades classificáveis de muito alta vulnerabilidade a não ser 

algumas manchas metacarbonatadas, carsificadas, da região de Bragança 

(Fernandes, 1992).” 

 

Os recursos a Norte de Portugal não são abundantes, nem se encontram bem 

espalhados e mostram complicações no seu desenvolvimento porque ocorrem em 

rochas compactas, mais ou menos fissuradas e de baixa permeabilidade (Carvalho 

2003). 

As massas de água subterrânea são principalmente utilizadas para consumo 

humano, sendo que, as massas de água que não são usadas para o fornecimento das 

populações são consideradas como reservas estratégicas. Essas águas têm de ser 

preservadas para que, em períodos de necessidade de água, possam ser usadas pelas 

populações. Logo, a sua proteção e qualidade são importantes (APA 2016). 
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3.4. Enquadramento Climatológico 

O clima da região hidrográfica do Cávado, Ave e Leça resulta da sua localização 

geográfica, da vizinhança com o Oceano Atlântico e, também, da forma e organização 

dos principais conjuntos de montanhas do noroeste de Portugal. O clima varia desde a 

região a montante com períodos frescos, húmidos a muito chuvosos, até à região mais 

litoral com um clima temperado, húmido a moderadamente chuvoso (APA 2016). 

Segundo o Atlas do Ambiente, a temperatura média diária varia entre 12,5 e 

15ºC, fazendo com que os índices de humidade atmosférica médios anuais sejam entre 

75 e 80% (Costa e Bento Gonçalves, 2002). 

A região que abrange a bacia hidrográfica do rio Ave é classificada como clima 

temperado, com verão seco e suave (Csb), como se pode observar na figura 3.6. Os 

valores de precipitação média anual que variam entre valores mínimos de 900 e até 

máximos de 3900 mm. Verifica-se uma tendência na diminuição da precipitação de 

montante para jusante ao longo da bacia hidrográfica, como por exemplo, na região da 

Serra da Cabreira observam-se valores de precipitações médias anuais entre 2700 e 

3900 mm, enquanto, em zonas próximas da foz os valores são inferiores a 1500 mm 

anuais (APA 2016). Aspetos como a altitude e o relevo são fatores condicionantes para 

a elevada assimetria na distribuição da precipitação. Na figura seguinte, estão expostos 

os mapas referentes as médias anuais de precipitação, escoamento superficial e 

evapotranspiração geral na bacia hidrográfica do Ave.  
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Fig. 3.6 – Classificação de Köppen-Geiger (fonte: https://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/, consultado no dia 
10/12/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/
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4. Caso de Estudo 
 

4.1. Bacia Hidrográfica do rio Ave 

A bacia do rio Ave está inserida na região hidrográfica do Cávado, Ave e Leça, 

a RH2, é constituída pelas bacias hidrográficas dos rios Cávado, Ave e Leça, bacias 

hidrográficas subterrâneas e as respetivas bacias hidrográficas das ribeiras da costa. A 

RH2 possui uma área total de 3585 km2. Na figura 4.1 podemos observar as diferentes 

bacias hidrográficas identificadas a Norte de Portugal Continental (APA 2016). 

 

Fig. 4.1 - Bacias hidrográficas do Norte de Portugal Continental (Fonte: adaptado de 

https://snirh.apambiente.pt/snirh/_atlasagua/galeria/mapasweb/pt/aa1002.pdf, consultado em 28/01/2020). 

Geograficamente, a região hidrográfica do Cávado, Ave e Leça é delimitada a 

Sul e Este pela bacia hidrográfica do Douro, a Norte pelas bacias hidrográficas do Minho 

e Lima e a Oeste pelo Oceano Atlântico. A nascente do rio Cávado localiza-se na Serra 

do Larouco, a uma altitude de aproximadamente de 1530 m. O rio Ave, por sua vez, 

nasce na Serra da Cabreira, a cerca de 1200 m de altitude e percorre um percurso de 

85 km até ao Sul de Vila do Conde, onde vai desaguar no Oceano Atlântico. O rio Leça 

nasce no Monte de Santa Luzia a 420 m de altitude e, até a foz no Oceano Atlântico, 

percorre 48 km e a sua bacia possui uma área de proximamente 185 km2 (APA 2016). 
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Os principais afluentes do rio Ave são o rio Vizela e o rio Este. O rio Vizela está 

situado na margem esquerda do rio Ave e possui uma área de 340 km2. Localizado na 

margem direita do Ave está o rio Este que drena uma área de 247 km2. A bacia 

hidrográfica do rio Ave, figura 4.2, detém uma área total de cerca de 1391 km2, na qual 

340 km2 e 247 km2 correspondem, respetivamente, às bacias dos rios Vizela e Este. O 

troço principal da bacia do rio Ave corresponde, aproximadamente, a 804 km2 de área. 

(APA 2016). 

 

Fig. 4.2 - Bacia Hidrográfica do Ave e as suas respetivas sub-bacias. 

 

Os cursos de água situados na bacia hidrográfica do Ave apresentam, ao nível 

físico-químico e biológico, desordens, com a exceção dos setores próximos das 

nascentes. Desordens estas que prejudicam as comunidades aquáticas. O estuário do 

rio Ave possui apenas 3 ha de interesse e de riqueza biológica. Ao contrário do Lima e 
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do Cávado, a diversidade da flora no Ave é comparativamente menor. O estuário do 

Ave tem uma comunidade avifaunística pobre. Contudo, a elevada alteração antrópica 

nos troços faz com que as organizações de comunidades vegetais possuam um 

importante papel nos cursos alto e médio e uma abertura do sistema no curso baixo 

(APA 2016). 

Na tabela 4.1 podemos observar a quantidade que cada categoria de massas de 

água (natural, fortemente modificada e artificial) representa na RH2. Sendo que, a região 

hidrográfica do Cávado, Ave e Leça possui um total de 87 massas de águas em que 83 

são massas de água superficiais e 4 massas de água subterrâneas.   

 

Tabela 4.1 - Quantidade que cada categoria de massas de água (natural, fortemente modificada e artificial) representa 
na RH2 (adaptado da APA 2016). 

Massas de 
água 

Categoria 

Nº. Total 

 
Naturais Fortemente 

modificadas 
Artificiais 

Superficial 

Rios 60 16 - 76 

Águas de 
Transição 

4 1 1 6 

Águas Costeiras 1 - - 1 

Subterrânea 
Águas 

Subterrâneas 
4 - - 4 

Total 69 17 1 87 

 

 

4.1.1. Precipitação na bacia 

A metodologia usada para a caraterização da precipitação na RH2 foi através da 

distribuição da precipitação média anual onde é analisada por uma grande variabilidade 

mensal, presente nas bacias da RH2. Os valores da precipitação média mensal e anual 

foram obtidos, com base na análise feita nas estações de precipitação selecionadas ao 

longo da rede hidrográfica das bacias do Cávado, Ave e Leça. Foram utilizados os dados 

de base do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e o período 
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de referência utilizado corresponde aos anos 1932/33 a 2001/2002, referente a um 

período hidrológico de 70 anos. Com isto foi possível calcular os valores apresentados 

na tabela 4.2 (APA 2016). 

Podemos verificar que os valores mensais na bacia hidrográfica do Ave, que a 

precipitação média mensal no Ave é de cerca de 141 mm, em que, a máxima em 

dezembro, é de 245 mm, e a mínima em julho, com 26 mm. Anualmente, a precipitação 

média ponderada é de 1690 mm. Como seria de esperar, a precipitação nos meses julho 

e agosto, referentes ao semestre seco, é muito reduzida em comparação a outros 

meses. Comparando com os valores médios mensais globais das RH2, os valores na 

bacia do Ave são um pouco menores, não havendo uma grande diferença (APA 2016). 

 

Tabela 4.2 - Precipitação média anual no rio Ave e na RH2 (adaptado de APA 2016). 

 

 

4.1.2. Escoamento na bacia 

Na determinação do escoamento médio anual em regime natural na RH2, o 

cálculos foram determinados segundo a aplicação do modelo Temez, e foram usados 

os dados referentes às séries de escoamento para um período hidrológico de 50 anos, 

1941/42 e 1990/91. Os valores da distribuição anual média do escoamento estão 

relacionados com a os valores da precipitação anual média, por isso, os valores são 

caraterizados por possuírem uma grande variabilidade (APA 2016). 

As cartas de isolinhas de escoamento natural em anos médio, seco e húmido, 

foram utilizadas para a elaboração das séries de escoamentos naturais. Nestas séries 

foram determinadas os escoamentos em anos médio, seco e húmido, que 

correspondem, respetivamente, às probabilidades de não excedência de 50%, 20% e 

80%. A bacia hidrográfica do Ave apesenta cerca de 1295 hm3 de volume anual de 

escoamento gerado. A abundância anual média disponível na região hidrográfica do 

Bacia 

/região 

Precipitação média (mm) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

Ave 237 201 181 133 123 64 26 30 81 156 211 245 1690 

RH2 255 209 191 138 128 65 27 33 87 165 218 261 1778 
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Cávado, Ave e Leça é de aproximadamente 3607 hm3 como se pode observar na tabela 

4.3 (APA 2016). 

 

Tabela 4.3 - Escoamento médio anual na RH2 e no rio Ave (adaptado de APA 2016). 

 

 

4.2. Sistema Industrial no Ave 

Com o crescimento e o desenvolvimento industrial e agrícola, nas áreas ao longo 

do rio Ave, tem-se observado um aumento da poluição, principalmente, devido às 

descargas de efluentes industriais e do uso excessivo de pesticidas agrícolas.  

O percurso do rio Ave pode-se dividir em 3 troços. O troço inicial, mais a 

montante, é caraterizado pela atividade agrícola e urbana. O troço intermédio é 

representado pela forte presença industrial, onde existe uma maior contribuição para a 

má qualidade da água através das descargas de efluentes industriais. O troço final é 

caraterizado pela atividade agrícola (Almeida 2013). 

A nível económico, a localização do rio Ave foi sempre um aspeto importante na 

expansão das atividades económicas. Com a instalação de infraestruturas, como o 

caminho-de-ferro e acessos rodoviários, os cursos de água foram usados como fontes 

de energia para a construção e instalação de atividades empresariais têxteis, como 

tinturarias, um pouco por toda a região (Alves 1999). É possível encontrar ao longo de 

todo o rio Ave pequenas obras hidráulicas e açudes (fig. 4.3), que demonstram a 

transformação do rio em energia (Providencia & Baptista, 2003). 

Bacia/região 

Escoamento médio anual (m3) 

80% 
(ano húmido) 

50% 
(ano médio) 

 
20% 

(ano seco) 
 

Ave 1 808 751 000 1 295 388 000 833 078 000 

RH2 4 945 053 000 3 606 869 000 2 379 144 000 
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Fig. 4.3 – Açude em Ponte Ave. 

 

O vale do Ave nos anos 40 já constituía uma região de indústrias e também de 

atividades rurais, que eram um fator persistente na zona. As atividades de caráter 

tradicional, nos últimos 150 anos, têm vindo a desenvolver-se com outras atividades, 

tais como a metalomecânica e a indústria têxtil (Mendes 2003). 

Apesar de ter havido um positivo desenvolvimento industrial e económico para a 

população, o crescimento da região, também levou a que houvesse um aumento de 

produtos poluentes, como os resíduos da indústria e os resíduos domésticos. Levou, 

ainda, a que existisse uma diminuição da qualidade da água e uma degradação do meio 

ambiental na bacia do Ave, colocando um grande problema ambiental na região norte 

de Portugal (Marques 2015). 

Para se conseguir controlar o problema da poluição no vale do Ave, foi criado 

em 1985 o projeto SIDVA, sigla que significa Sistema Integrado de Despoluição do Vale 

do Ave, implantado pela AMAVE (Associação dos Municípios do Vale do Ave). Tem 

como objetivo a drenagem e o tratamento das águas residuais industriais e domésticas 

da bacia hidrográfica do Ave, onde ao longo dos anos se instalaram uma elevada 

concentração de tinturarias na região do Ave (Almeida 2013). 

A TRATAVE, figura 4.4, é denominada como Tratamento de Águas Residuais do 

Ave, tem como objetivo a exploração e a gestão do Serviço Público de Drenagem, 
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Depuração e Destino Final das Águas Residuais do SIDVA. O SIDVA está dividido em 

quatro subsistemas de drenagem, que são as frentes 4, 5, 6 e 9, que levam as águas 

residuais às ETAR. O SIDVA é constituído pela ETAR de Lordelo, a ETAR de Serzedelo 

(I e II), a ETAR de Rabada e a ETAR de Agra, que servem os municípios de Guimarães, 

Santo Tirso, Trofa, Vila Nova de Famalicão e Vizela. A TRATAVE desde 1998 já 

devolveu ao meio hídrico do Ave cerca de 620 067 810 m3 de água utilizada com mais 

qualidade (TRATAVE 2020). 

 

Fig. 4.4 - Enquadramento geral do sistema TRATAVE na bacia do Ave (fonte: http://www.tratave.pt/aTratave.html, 
consultado no dia 3/03/2020). 

 

4.3. Classificação das massas de água 

É necessário fazer estudos de análise das pressões sobre as massas de água 

de modo a avaliar, assim, os estados ecológico e químico dessas massas de água. As 

pressões estão divididas em 4 grupos, nomeadamente, pressões qualitativas, pressões 

quantitativas, pressões hidromorfológicas e pressões biológicas (APA 2016). 

As pressões qualitativas são consideradas como pontuais ou difusas. As 

pontuais são as que se encontram sobre as massas de água e relacionam-se com 

rejeições de águas residuais com origem urbana, doméstica, industrial e provenientes 

http://www.tratave.pt/aTratave.html
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de explorações pecuárias intensivas. As difusas quando advêm do arrasto de poluentes 

naturais e antropogénicos, por escoamento superficial até às massas de água 

superficiais ou por lixiviação até às massas de água subterrânea, relacionando-se com 

as rejeições de águas residuais que são originárias de fossas séticas, de explorações 

pecuárias intensivas e extensivas, de campos de golfe, de áreas agrícolas e da indústria 

extrativa. Por outro lado, as pressões quantitativas são aquelas que se relacionam com 

diversos fins para o qual a água é captada, nomeadamente, para a produção de água 

destinada ao consumo humano, para rega ou para a atividade industrial (APA 2016). 

As pressões hidromorfológicas possuem uma alteração nas condições 

morfológicas e no próprio regime hidrológico das massas de água, logo, estão 

associadas a alterações físicas nas áreas de drenagem, nos leitos, nas margens dos 

cursos de água e nos estuários. As pressões de natureza biológica são consideradas 

pressões que apresentam impacte direto ou indireto nos ecossistemas aquáticos. São 

exemplos as espécies exóticas e a carga piscícola (APA 2016). 

Para uma descrição das condições do estado químico e ecológico das águas 

superficiais e das águas subterrâneas da bacia hidrográfica do rio Ave, que está inserida 

na região hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2), são usadas diferentes 

classificações que estão descritos de seguida no texto.  

A classificação do estado global de uma massa de água de superfície é realizada 

por meio de uma combinação entre o estado/potencial ecológico e o estado químico, 

enquanto que para as águas subterrâneas é necessária uma combinação do estado 

químico e do estado quantitativo (APA 2016). 

Para a classificação das águas superficiais, tabela 4.4, é preciso uma avaliação 

do seu estado ecológico e químico, permitindo uma apreciação das águas. O estado 

ecológico é traduzido no funcionamento e na relação dos ecossistemas aquáticos com 

as águas superficiais. Para a avaliação do estado químico, é preciso o estudo da 

existência de substâncias químicas na água que, em condições normais, não estariam 

presentes no ambiente aquático e, por isso, podem, como por exemplo, causar 

problemas para a saúde pública (APA 2016). 
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Tabela 4.4 - Esquema da classificação global do estado ecológico e químico das águas superficiais (Fonte: APA 2016; 
adaptado da UK Technical Advisory Group on the Water Framework Directive, 2007). 

Estado ecológico 

 

• Elementos de 

qualidade biológica 

• Elementos de 

qualidade químicos 

e físico-químicos 

gerais e poluentes 

específicos 

• Elementos de 

qualidade 

hidromorfológicas  

• Excelente 

• Bom 

• Razoável 

• Medíocre 

• Mau 

Pior 

classificação 

entre Estado 

ecológico e 

Estado 

químico 

Estado químico 

 

• Substâncias 

prioritárias  

• Outras substâncias 

perigosas com 

normas definida a 

nível Europeu 

• Bom 

• Insuficiente 

 

Com as análises dos elementos e substâncias do estado ecológico e estado 

químico, é escolhido o elemento ou substância com a pior classificação, sendo este o 

utilizado para a classificação, sendo produzidos mapas que traduzem o estado da 

massa de água superficial, como se pode observar nas figuras 4.5 e 4.6, usando como 

resultado a pior classificação entre o estado ecológico e o estado químico. 

No estado químico, a classificação é usada para diferentes categorias de águas 

superficiais naturais e fortemente modificadas e artificiais, tendo os dados da 

monitorização sido obtidos entre 2012 e 2013. A figura 4.5 mostra a classificação do 

estado químico, onde se concluiu através dos dados fornecidos pela APA, que cerca de 

26% das águas superficiais naturais e 39% das águas fortemente modificadas e 

artificiais puderam ser classificadas como bom ou insuficiente (APA 2016). 
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Fig. 4.5 - Estado químico das águas superficiais na região hidrográfica RH2 (APA 2016). 

 

Em relação ao estado ecológico e potencial ecológico, foram também realizadas 

monitorizações no mesmo período, sendo classificadas todas as massas de água 

fortemente modificadas e artificias e 98% das massas de água superficiais naturais. A 

figura 4.6 mostra a classificação do estado ecológico e do potencial ecológico das 

massas de água superficial (APA 2016). 
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Fig. 4.6 - Estado potencial ecológico das águas superficiais na região hidrográfica RH2 (APA 2016). 

 

O estado das águas subterrâneas é avaliado segundo métodos quantitativos e 

qualitativos, em que são realizados vários testes à massa de água em questão. Assim, 

um bom estado quantitativo é quando a taxa média anual da extração de água das 

captações seja inferior a 90% da recarga média anual. Nos critérios do método 

qualitativo está incluído o estado químico em que, segundo o Decreto-Lei n.º 208/2008, 

de 28 de outubro, a classificação é feita em relação aos nitratos, substâncias ativas no 

pesticida e poluentes ou grupo de poluentes (APA 2016). 

Para a classificação final da massa água, é usado o resultado pior dos testes 

quantitativos e qualitativos importantes. Segundo a DQA e a Lei da Água as classes de 

estado das águas subterrâneas são classificadas como de bom ou de medíocre. Esta 
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classificação teve o propósito de possibilitar a deteção de possíveis inversões de fluxo 

subterrâneo. Na figura 4.7 podemos observar a classificação do estado quantitativo das 

massas de água subterrânea e ver que as mesmas apresentam um estado quantitativo 

bom. Para a classificação do estado químico das massas de água subterrânea, 

observável na figura 4.8, a maior parte da região hidrográfica, bem como a bacia 

hidrográfica do Ave, apresenta um estado bom, enquanto que uma massa de água 

subterrânea apresenta um estado medíocre (APA 2016). 

 

 

Fig. 4.7 - Estado quantitativo das águas subterrâneas na região hidrográfica RH2 (APA 2016). 
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Fig. 4.8 - Estado químico das águas subterrâneas na região hidrográfica RH2 (APA 2016). 

 

A DQA instituiu um enquadramento para a proteção das águas subterrâneas que 

assegura os objetivos ambientais e, portanto, foi estabelecido que os Estados-Membros 

cumprissem as seguintes medidas (APA 2016): 

“a) Tomarão as medidas necessárias a fim de evitar ou limitar a descarga de 

poluentes nas águas subterrâneas e de evitar a deterioração do estado de todas as 

massas de água; 

b) Protegerão, melhorarão e reconstituirão todas as massas de água 

subterrânea, garantindo o equilíbrio entre as captações e as recargas dessas águas, 

com o objetivo de alcançar o bom estado das águas subterrâneas; 

c) Aplicarão as medidas necessárias para inverter quaisquer tendências 

significativas persistentes para o aumento da concentração de poluentes que resulte do 



52 

 
 
 

 

impacte da atividade humana, por forma a reduzir gradualmente a poluição das águas 

subterrâneas.”  

Na bacia do Ave é mais significativo o impacte da poluição com compostos 

orgânicos, químicos e microbiológicos das águas superficiais. Existem várias pressões 

que provocam com que seja afetada a qualidade da água, como o nível de 

desenvolvimento urbano, a agricultura, a pecuária e, com mais incidência, a indústria 

(têxtil, metalúrgica, química, revestimentos de metais, entre outras). O que tem sido 

realizado, para atenuar esta poluição resultante das várias pressões, são práticas como 

o aumento da ação de fiscalização, a revisão dos valores limite de emissão (VLE), a 

construção ou a alteração de ETAR com integração de desinfeção, a eliminação ou 

redução das águas residuais não ligadas à rede de drenagem. 

 

4.4. Estações Hidrométricas 

As Estações Hidrométricas constituem uma rede onde a informação é recolhida 

e analisada para se obterem os vários aspetos dos parâmetros relacionados com os 

níveis dos cursos de água e da quantificação de caudais, bem como dos níveis das 

albufeiras. Esta rede tem, como objetivo final, a análise da disponibilidade dos recursos 

hídricos superficiais e a sua disposição espacial e temporal na bacia (INAG 1998). 

A rede hidrométrica está dividida em quatro tipos de estações: as Estações de 

Referência, as Estações de Fluxo, as Estações de Impacto e as Estações de 

Armazenamento. Estas últimas são as estações referentes às albufeiras. Nas Estações 

de Referência é medido o regime de escoamento da bacia hidrográfica para o estudo 

do progresso dos caudais ou havendo a passagem da informação para outras bacias. 

Nas Estações de Fluxo medem-se os caudais que passam de um território para a outro, 

o escoamento e a qualidade da água. As Estações de Impacto já são locais onde é 

medido o impacto do homem no regime hidrológico, referente aos aproveitamentos 

hidráulicos, entre outras utilizações feitas pelo homem (INAG 1998). 

Para as várias estações, pertencentes à bacia hidrográfica do rio Ave, foi 

realizada uma visita técnica para um melhor conhecimento do seu processo de 

funcionamento. Foram visitadas seis Estações Hidrométricas e destas seis só foi 

possível ver três estações no local.  
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De seguida, estão enumeradas as estações visitadas, sendo todas elas 

Estações Hidrométricas:  

• Estação Ponte Ave; 

• Estação Ponte Junqueira; 

• Estação Ponte Brandão;  

• Estação Garfe;  

• Estação Barragem Andorinha;  

• Estação Barragem de Guilhofrei.  

 

Na Ponte Ave, onde passa o rio Ave, visível na figura 4.9, a Estação Hidrométrica 

já se encontrava suspensa, por isso, não foi possível a sua identificação no local. Aqui 

o rio Ave aparentava possuir algumas zonas poluídas com a água relativamente turva e 

com uma tonalidade acastanhada como se pode ver figura 4.10. Contudo, as margens 

do leito do rio tinham pouco entulho, o que significa uma limpeza recente dessas 

margens.  

 

     

Fig. 4.9 - Ponte Ave. 
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Fig 4.10 - Água turva em Ponte Ave. 

 

A Estação da Ponte Junqueira também se encontrava suspensa e mal 

aproveitada, situa-se no rio Este, afluente do rio Ave. As margens do rio, como se pode 

observar na figura 4.11, estão com muita vegetação e pouco limpas, ao contrário da 

Ponte Ave, neste caso, não haveria uma manutenção das margens. 

 

  

Fig. 4.11 - Ponte Junqueira. 
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Na Estação de Ponte Brandão, passa o rio Selho, afluente do rio Ave. A estação 

estava visível e ativa e foi possível observar ambos os lados do leito do rio (fig. 4.12). 

Esta estação tem uma sonda de nível e comunicação por telemetria, figura 4.14, sendo 

a energia fornecida por um painel solar, tal como se consegue observar na figura 4.13. 

Contudo, os equipamentos precisariam, possivelmente, de mais manutenção. 

 

    

Fig. 4.12 - Ponte Brandão. 

 

 

Fig. 4.13 - Estação Hidrométrica de Ponte de Brandão. 
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Fig. 4.14 - Escala de medição do nível da água. 

 

Na Estação Hidrométrica de Garfe, onde passa o rio Ave, esta possui uma sonda 

de nível e comunicação por telemetria, tal como a presente na Estação de Ponte 

Brandão, figura 4.16, sendo que, esta encontra-se ao nível da estrada. Na figura 4.15 é 

possível observar as margens do rio Ave que se apresentavam estar limpas e o rio com 

poucos sinais de poluição.  

 

 

Fig. 4.15 - Rio Ave em Garfe. 
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Fig. 4.16 - Estação Hidrométrica de Garfe. 

 

Foram também visitadas duas Estações de Armazenamento, a Estação da 

Barragem da Andorinha (figura 4.17) e a Estação da Barragem de Guilhofrei (figura 

4.18). O objetivo destas estações é a realização de medições dos balanços hídricos e 

de análise dos caudais nas albufeiras.  

 

 

Fig. 4.17 - Estação de armazenamento da Barragem da Andorinha. 
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Figura 4.18 - Estação de armazenamento da Barragem de Guilhofrei. 

 

 

4.5. Estacões Climatológicas  

As Estações Meteorológicas e Estações Udometeorológicas estão inseridas 

numa rede climatológica. A rede de medição meteorológica mede apenas o nível 

pluviométrico.  Estão também inseridas na rede de estações climatológicas, as estações 

udometeorológicas, onde se acrescenta a variável do tempo às medições 

meteorológicas. Para além destas estações, existem umas com mais esquipamentos 

que possibilitam a execução de balanços hídricos e onde se medem variáveis 

climatológicas como, por exemplo, a humidade do ar, a insolação, a temperatura, a 

evaporação, etc.  
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5. Metodologias e Ferramentas Aplicadas 
 

5.1. SILiAmb e Filedoc 

O portal SILiAmb (Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente) é um portal 

de licenciamento online da APA. Permite elaborar pedidos de licenciamento, 

acompanhar o processo de licenciamento, consultar utilizações, comunicar com a 

APA/ARH e alterar dados pessoais. Dentro deste portal encontramos ferramentas de 

trabalho, tais como o LUA (Licenciamento Único Ambiental), sobre Recursos Hídricos 

ou Emissões Atmosféricas. Durante este trabalho foi usada a ferramenta dos Recursos 

Hídricos. 

Para a realização deste estágio, o uso dos Recursos Hídricos do SILiAmb foi 

indispensável, servindo como uma importante ferramenta de pesquisa de captações de 

água, em volta da bacia hidrográfica do rio Ave, na qual houve uma análise caso a caso. 

Deste portal retirou-se informação sobre os dados do autocontrolo (qualidade e 

quantidade de volume das águas e valores das análises aos efluentes durante 

determinado período que é pré-estabelecido) das captações de água. Com estes 

valores foram assim desenvolvidas tabelas.  

Para além do mencionado anteriormente, foi também necessária a consulta de 

alguns processos, acedidos por meio de um sistema de gestão documental de 

processos chamado Filedoc. 

 

5.1.1.1.  Licenciamento das Utilizações dos Recursos 

Hídricos 

Os recursos hídricos, para emissão de uma licença de utilização, podem ser 

divididos em recursos particulares e públicos. Os recursos hídricos particulares, 

segundo a Lei nº.54/2005, de 15 de novembro, são aqueles em que as águas nascem 

ou existem em prédios particulares, que podem ser lagos ou lagoas, desde que não 

sejam alimentados por uma corrente pública, as águas públicas ou subterrâneas que 

estejam destinadas para regas ou melhoramentos agrícolas, os poços, galerias, levadas 

e outras estruturas, que estejam destinados para o armazenamento de águas 
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particulares. Segundo a Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, os recursos hídricos do 

domínio hídrico público englobam as águas do domínio público marítimo, do domínio 

público lacustre, do domínio público fluvial e do domínio público das restantes águas 

(APA 2019). 

A Lei da Água define que os recursos hídricos compreendem as águas 

superficiais e subterrâneas, incluindo os leitos e as margens, bem como as zonas 

adjacentes, a zona de infiltração máxima e as zonas protegidas. Os termos a ter em 

consideração no licenciamento de recursos hídricos são: autorização, licença e 

concessão (APA 2019). 

Aos termos referidos, correspondem as seguintes definições que foram 

consultadas no site da APA (2019): 

• “Autorização: título utilizado para os recursos hídricos particulares, sem prazo e 

a sua não emissão ao fim de dois meses após o pedido implica o deferimento 

tácito desde que não se verifique qualquer dos pressupostos que impusesse o 

seu indeferimento. Está sujeita ao cumprimento das obrigações definidas no 

título, podendo, em caso de incumprimento das obrigações, ser revogada. Pode 

ser transmitida, revista ou alterada; 

• Licença: título utilizado para algumas utilizações dos recursos hídricos públicos 

e particulares. As licenças podem ter um prazo máximo de 10 anos, devendo, 

no entanto, as entidades licenciadoras fixar, de forma casuísta, o prazo 

associado a cada licença considerando o tipo de utilização e o período 

necessário para amortização dos investimentos associados; 

• Concessão: título utilizado para os recursos hídricos públicos. As concessões 

podem ter um prazo máximo de 75 anos devendo as entidades licenciadoras 

fixar, de forma casuísta, o prazo associado a cada concessão atendendo ao tipo 

de utilização, à natureza e à dimensão dos investimentos associados, bem como 

à sua relevância económica e ambiental.” 

 

As autorizações podem caducar com a extinção da pessoa coletiva, com a morte da 

pessoa singular ou com a declaração de insolvência do titular. No que diz respeito às 

licenças e às concessões, estas podem caducar pelo decurso do prazo fixado, com a 

extinção da pessoa coletiva, com a morte da pessoa singular ou com a declaração de 

insolvência do titular (artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio) (APA 

2019). 
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“A Lei da Água que procedeu à transposição da DQA para o direito interno 

português, estabelece nos seus artigos 66.º (n.º 2), 67.º (n.º 4a) e 68.º (n.º 8) que por 

força da obtenção do título de utilização e do respetivo exercício, é devida uma Taxa de 

Recursos Hídricos (TRH) pelo impacte negativo da atividade autorizada nos recursos 

hídricos” (APA 2020). 

 

 

5.2. SNIRH e SNIAmb 

Para a recolha de dados e posterior realização de mapas das áreas e mapas dos 

polígonos de Thiessen, foram consultados o SNIRH (Sistema Nacional de Informação 

de Recursos Hídricos) e o SNIAmb (Sistema Nacional de Informação do Ambiente). 

Ambos os sistemas têm como objetivo o fornecimento e a consulta de informação ao 

público sobre o ambiente e sobre os recursos hídricos. 

O SNIAmb permitiu a consulta de dados, em formato “shape” dos Atlas do 

Ambiente e da Água, sobre a precipitação, sobre o escoamento superficial e sobre a 

evapotranspiração, que, por meio do ArcGIS, permitiram a realização de mapas 

interpretativos. Além da ferramenta de visualização geográfica, também é possível a 

consulta da monitorização ambiental. 

O SNIRH fornece informação sobre os recursos hídricos relativo às várias 

estações meteorológicas, hidrométricas, de qualidade e de piezometria, recente e 

antiga, e, em alguns casos, em tempo real. Aqui podem ser obtidos valores de 

precipitação, do escoamento superficial, de armazenamento em albufeiras, das águas 

subterrâneas, da qualidade da água superficial e da temperatura. Além da consulta de 

recursos hídricos, também se pode consultar sobre águas balneares, sobre as 

caraterísticas das albufeiras, sobre perímetros de proteção e também sobre fenómenos 

extremos (monitorização da seca e incêndios florestais). 

 

 

5.3. Inventariação das atividades empresariais na bacia do 

rio Ave 

Durante o tempo de estágio foi analisado um total de 58 empresas. Foram 

estudadas grande parte das empresas que tem a sua atividade e instalações na bacia 

hidrográfica do Rio Ave, nomeadamente na envolvente dos rios Ave e Vizela. Na tabela 

5.1 podemos ver o número de empresas e a sua área de atividade, sendo que, a maior 



62 

 
 
 

 

parte da atividade industrial nesta região são pertencentes à indústria têxtil e à indústria 

têxtil com tinturaria.  

                         Tabela 5.1 - Relação entre o número de empresas e a sua atividade. 

Atividade Nº. empresas 

Tinturaria 3 

Têxtil 20 

Têxtil com 
tinturaria 

17 

Agroalimentar 4 

Metalomecânica 3 

Confeção 1 

Agropecuária 2 

Agricultura 2 

Rega 3 

Outros 3 

Total 58 

 

Estão abrangidos por estas empresas os concelhos de Vila Nova de Famalicão, 

Guimarães, Santo Tirso, Póvoa de Lanhoso, Vizela, Fafe e Trofa e os cursos de água 

do Rio Ave, Ribeira do Selho, Rio de Trofa, Regato de Nespereira e Rio Pele. 

Com isto pode-se fazer uma análise relativamente à quantidade de água captada 

e descarregada por cada consumidor, tendo em conta a quantidade licenciada e 

autorizada pela entidade licenciadora ARH-N. Esse estudo está desenvolvido nas 

tabelas presentes no anexo 2. Estas tabelas estão divididas por tipo de captação 

(superficial e subterrânea), valor licenciado anual, valor captado, descargas, com estes 

valores expressos em m3 e as perdas expressas em percentagem. É de notar que os 

valores do volume captado e das descargas são referentes ao ano de 2018. Com os 

valores dos volumes captados e das descargas foi possível ser calculada a percentagem 

das perdas, P, através da seguinte fórmula: 

                               P (%) =
100−(100×descarga)

captado
                                                   (6) 

na qual, os valores de perdas superiores 20% encontram-se a vermelho e 

valores de perdas entre 0 e 20% encontram-se a verde, visíveis nas tabelas 1 a 6 do 

anexo 2. 
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6. Resultados e Discussão  
 

Com o uso das ferramentas, explicadas no capítulo das metodologias, foi 

possível desenvolver várias tabelas onde são representados os maiores consumidores 

de água, bem como as suas captações de água, na região hidrográfica do Ave, estando 

descritos os valores, em m3, da água captada, licenciada e descarregada (anexo 2). 

Na tabela 6.1. é possível ver a quantidade de captações superficiais e 

subterrâneas que foram analisadas durante o estágio, presentes nos vários cursos de 

água da bacia do Ave. Foram analisadas no total 179 captações, das quais, 47 são 

captações superficiais e 132 são captações subterrâneas.  

 

Tabela 6.1 - Quantidade de captações analisadas no estágio e indicação do curso de água à qual pertencem. 

Tipo de 
captação 

Curso de água  
Quantidade 

de captações 
Total 

Superficial 

Rio Ave 42 

47 
Ribeira do Selho 3 

Rio de Trofa 1 

Regato de Nespereira 1 

Subterrânea 

Rio Ave 87 

132 

Ribeira do Selho 23 

Rio de Trofa 7 

Regato de Nespereira 9 

Rio Pele 4 

Rio Pelhe 2 

Total 179 

 

Nas tabelas 1 a 6 do anexo 2, os valores das águas captadas estão agrupados 

em três cores (verde, amarelo e vermelho), em relação aos valores dos volumes 

licenciados. Quando o valor captado é menor que o licenciado, significa que foi captada 

menos água do que a licenciada e corresponde à cor verde. Por exemplo, algumas 

captações requerem grandes valores de licenciamento em comparação aos valores 

reais captados, podendo esta situação causar alguns problemas. Quando os valores do 
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captado ultrapassam os valores de licenciamento, correspondem à cor vermelha. 

Nestes casos, as empresas precisam de corrigir os valores licenciados para 

corresponderem ao seu uso real, ou precisam de justificar esses valores. A cor amarela 

significa que o valor captado é igual a 0, sendo que, aquela captação de água não está 

a ser utilizada. Também os valores das percentagens de perdas se encontram a verde 

quando o valor é inferior ou igual a 20% e a vermelho quando o valor é superior a 20%. 

A cor vermelha significa que o valor de perdas é muito elevado quando em comparação 

com o normal. 

Analisando os valores das várias tabelas do anexo 2 e usando como pesquisa e 

fonte de dados o sistema SiliAmb da ARH-N, foram licenciados, no total, para captações 

de água superficial e subterrânea, no ano de 2018, cerca de 22 691 064 m3 de água. 

Sendo que cerca de 10 813 010 m3 corresponde ao volume total de água captada pelas 

empresas e, desse valor, foram descarregadas 8 532 775 m3 pelo SIDVA. 

Nem todas as empresas apresentaram os valores mensais de água das suas 

captações, que eram impostos pela ARH, sendo que existem alguns valores mensais 

que não foram enviados pelas empresas. Por isso, alguns dos valores correspondentes 

ao volume captado foram calculados através da Taxa de Recursos Hídricos (TRH), 

tendo em conta o correspondente valor das descargas. 

Em termos de percentagem de perdas, alguns dos valores que foram calculados, 

segundo a fórmula (6), deram resultado negativo devido ao explicado anteriormente. Por 

isso, a percentagem total de perdas é de, aproximadamente, -78,9%.  

                               P (%) =
100−(100×descarga)

captado
                                                    (6) 

                               PTotal = 
100−(100×8 532 775)

10 813 010
 = -78,9% 

Calculando a média do valor total das perdas, usando os valores das perdas que 

deram positivo, obteve-se a percentagem de 22,4%. Este valor pode-se considerar 

relativamente aceitável, sendo que não ultrapassa em muito a percentagem imposta 

pela ARH de 20% de perdas.  

Comparando o valor total de água licenciada com o valor total de água 

consumida pelas empresas, existe uma diferença de 11 878 054 m3 de água.  

∆V = Vlic - Vcon = 11 878 054 m3                                                                (7) 
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Em que: 

- ∆V – variação entre volumes; 

- Vlic – Volume licenciado; 

- Vcon – Volume consumido. 

Esta diferença de valor é um pouco incerta, porque irá depender da quantidade 

de água que cada empresa capta, por isso, não se pode considerar um valor totalmente 

correto. Apesar de ser dada, sempre, uma boa margem de valores de água a cada 

empresa, essa margem pode não ser assim muito adequada, pelo que, por isso, dever-

se-á ter sempre em conta o que realmente cada consumidor necessita. Entre os valores 

do captado e o valor das descargas, feitas pelas empresas no SIDVA, existe uma 

diferença de 2 280 235 m3, que é explicada pelo facto de nem todas as licenças de água 

captada serem declaradas pelas empresas e/ou o envio do autocontrolo dos volumes 

mensais de água não ser sempre executado. Ou seja: 

          ∆Vcon = Vcap – Vdesc = 2 280 235 m3                                                                 (8) 

Em que: 

- ∆Vcon – variação entre volume captado e descarregado; 

- Vcap – Volume captado; 

- Vdesc – Volume descarregado.  

Um dos objetivos complementares deste estágio foi a elaboração de minutas de 

ofícios para serem remetidos aos consumidores, com o objetivo de se solicitar o 

esclarecimento e/ou justificação das empresas, que estão a captar mais do que o valor 

licenciado ou a descarregar os seus efluentes industriais em quantidades superiores à 

água captada ou, também, aos consumidores que não estão a mandar os valores 

pedidos para a plataforma digital SILiAmb. Por isso, foram elaborados 17 ofícios com 

intuito de alertar os titulares para mudarem as suas ações. Nas figuras 1 a 5 do anexo 

1 podemos ver exemplos dos quatro tipos de minutas de ofícios que foram elaboradas 

para serem enviadas às empresas, onde foram abordados os seguintes assuntos: 

• Ausência do reporte sobre o autocontrole dos volumes mensais de água 

captada, para verificação da concordância com a autorização de utilização dos 

recursos hídricos para captação de água superficial; 

• Ausência do reporte sobre o autocontrole dos volumes mensais de água 

captada, para verificação da concordância com a autorização de utilização dos 

recursos hídricos para captação de água subterrânea; 
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• Justificação dos valores do autocontrolo dos volumes mensais de água captada, 

em relação aos da autorização de utilização dos recursos hídricos para captação 

de água superficial; 

• Justificação dos valores do autocontrolo dos volumes mensais de água captada, 

em relação aos da autorização de utilização dos recursos hídricos para captação 

de água subterrânea; 

• Esclarecimento do valor de descarga de águas residuais no SIDVA – referente 

ao ano 2018.  

O desenvolvimento destes ofícios está em conformidade com o definido nas 

“Condições Gerais” das “Autorizações de Utilização dos Recursos Hídricos para 

Captação de Água Superficial” e das “Autorizações de Utilização dos Recursos Hídricos 

para Captação de Água Subterrânea”, em que os respetivos titulares estão obrigados a 

reportar à entidade licenciadora (Agência Portuguesa do Ambiente / Administração de 

Região Hidrográfica), com uma periodicidade mensal, as leituras do contador instalado 

em cada captação relativas ao volume total de água captado (SILIAMB 2020). Também 

a pedido de regularização dos valores de autocontrolo, os utilizadores têm de apresentar 

os valores de autocontrolo, via plataforma SILiAMB, justificando o volume de água 

captada, bem como o destino das águas residuais produzidas. O que alguns deles 

apresentavam, na realidade, corresponde a valores captados e de descarga que 

ultrapassavam o licenciado pela ARH.  

Como já explicado no capítulo anterior, os métodos das áreas e dos polígonos de 

Thiessen são uma boa ferramenta para a realização de estudos hidrológicos e, como 

tal, foram calculados, usando os valores obtidos das áreas de influência em cada 

método relativo a cada parâmetro. Os valores da precipitação, ao longo da bacia, foram 

obtidos em estações meteorológicas (Parada, Lordelo, Taipas, Moreira de Rei, 

Barragem de Guilhofrei e Brancelhe) e foram elaborados mapas (figuras 6.1 e 6.2) para 

cada método. Os valores de escoamento superficial foram obtidos nas estações 

hidrométricas (Ponte Junqueira, Ponte Ave, Ponte Brandão, Vizela Santo Adrião, 

Queimadela, Grafe, Açude das Andorinhas, Andorinha e Guilhofrei), tendo sido 

executados dois mapas (figuras 6.3 e 6.4). Para os valores de evapotranspiração foi 

elaborado o mapa da figura 6.5. Contudo, não foi possível calcular os valores de 

Evapotranspiração pelo método dos polígonos de Thiessen pela falta de dados. Assim, 

para a EVT os dados usados foram os obtidos com base no Atlas do Ambiente 

disponível no SNIAmb, através da carta I.9 correspondente ao ambiente físico.  
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                            Fig. 6.1 - Mapas das áreas de precipitação na bacia do Ave. 

 

 

 

Método das Áreas - Precipitação 
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Fig. 6.2 - Mapa dos polígonos de Thiessen as áreas de influência para a precipitação registada em cada estação 
meteorológica na bacia do Ave. 

 

 

     Método dos Polígonos de Thiessen – Precipitação 
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                      Fig. 6.3 - Mapa das áreas de escoamento superficial na bacia do Ave. 

 

 

Método das Áreas – Escoamento superficial 
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Fig. 6.4 - Mapa dos polígonos de Thiessen com as áreas de influência para o escoamento superficial registado em 
cada estação hidrométrica na bacia do Ave. 

 

 

Método dos Polígonos de Thiessen – Escoamento 
superficial 
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                          Fig. 6.5 - Mapa das áreas de evapotranspiração na bacia do Ave. 

 

Métodos das Áreas – Evapotranspiração 
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Os mapas das áreas de escoamento superficial, evapotranspiração e da 

precipitação da bacia hidrográfica do Ave, foram desenvolvidos em ArcGis, usando os 

dados do Atlas do Ambiente presentes no SNIAmb da APA (SNIAmb 2020). 

Os valores de escoamento superficial variam entre 400 mm até 1800 mm de 

água anualmente. Estes valores vão aumentando entre 400 mm a 600 mm, até entre 

1400 mm a 1800 mm, de jusante para montante, fazendo com que exista um maior 

escoamento superficial nas zonas mais a montante da bacia, que são caraterizadas por 

relevos maiores, e um escoamento menor nas zonas mais perto da costa onde as zonas 

são mais aplanadas e os relevos menores. Constata-se que a maior parte da bacia, 

cerca de 795,5 km2 de área, possui valores entre 600 mm e 800 mm de água escoada 

superficialmente, como é visível na tabela 6.2. 

Nos valores de evapotranspiração, referentes à bacia do Ave, variam entre 600 

mm até valores superiores a 800 mm. Na parte central da bacia, mais a norte, 

encontram-se os valores mais elevados de evapotranspiração possuem uma área de 

403,5 km2, como demonstra a tabela 6.3. Na maior parte da bacia os valores variam 

entre os 700 mm e os 800 mm e correspondem a uma área de 596 km2. 

Por último, a precipitação na bacia hidrográfica do rio Ave varia muito com a 

altura do ano, sendo que os valores rondam entre os 1000 mm até os 2000 mm, 

podendo chegar acima dos 3000 mm. Cerca de 531,8 km2 da bacia corresponde a 

valores de precipitação entre 1400 mm a 1600 mm. Tal como a evapotranspiração, na 

precipitação os valores mais elevados encontram-se na região central da bacia e, 

também, em parte da zona a montante e ocupam cerca de 364,5 km2 como demonstra 

na tabela 6.4. 

 

               Tabela 6.2 - Área total correspondente aos vários valores de Escoamento superficial na bacia do Ave. 

Escoamento Superficial (mm) Área (km2) 

400 – 600 368,5 

600 – 800 795,5 

800 – 1000 87,0 

1000 – 1400 80,0 

1400 – 1800 32,5 
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   Tabela 6.3 - Área total correspondente aos vários valores de Evapotranspiração na bacia do Ave. 

Evapotranspiração (mm) Área (km2) 

600 – 700 363,9 

700 – 800 596,0 

                               >800 403,5 

 

        Tabela 6.4 - Área total correspondente aos vários valores de Precipitação na bacia do Ave. 

 

É possível observar na tabela 6.5, os valores do escoamento superficial, 

calculados pelos métodos das áreas e dos polígonos de Thiessen. Estes dois valores, 

709,3 e 717,8 mm, respetivamente, possuem uma diferença relativamente pequena, 

permitindo considerar que ambos os métodos são fiáveis para o cálculo do escoamento 

superficial, enquanto que os valores da precipitação possuem uma diferença de 124,9 

mm. Contudo, o valor da evapotranspiração, pelo método dos polígonos de Thiessen, 

já não foi possível ser calculado, por não terem sido obtidos dados suficientes.  

Assim, considerando que a variação dos valores da P e do ES, calculados pelos 

dois métodos, é relativamente pequena (respetivamente 7,7% e 1,2%) considerou-se 

que a variação do parâmetro EVT poderia ser da mesma ordem de grandeza e, então, 

determinou-se a média da variação de P e de ES de modo a considerar este valor como 

sendo a variação da EVT, ou seja, variação essa que corresponde a um aumento entre 

o valor obtido pelo método das áreas e pelo método dos polígonos de Thiessen. 

Deste modo, tal como pode ser observado na tabela 6.5., os valores obtidos para 

a taxa de infiltração correspondem a 45,1 mm pelo método das áreas e a 122,6 mm pelo 

método dos polígonos de Thiessen. Estes dois valores, bastante diferentes, 

correspondem, a 3,02% e a 7,58% da taxa de precipitação calculada, respetivamente, 

pelo método das áreas e pelo método dos polígonos de Thiessen. O segundo valor, 

Precipitação (mm) Área (km2) 

1000 – 1200 127,0 

1200 – 1400 340,2 

1400 – 1600 531,8 

1600 – 2000 364,5 
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obtido pelo método dos polígonos de Thiessen, parece-nos mais consentâneo com a 

realidade e também com os valores referidos na bibliografia. 

 

Tabela 6.5 - Valores obtidos para cada parâmetro usando o cálculo aritmético das Áreas e o método dos polígonos de 

Thiessen. 

(*) Valor determinado com base na média da variação percentual dos parâmetros P e ES 

 

Referente às licenças, podemos observar na tabela 6.6., os valores licenciados 

e captados entre as captações superficiais e subterrâneas, tendo em conta as licenças 

que se encontravam completas e onde foi possível fazer uma melhor comparação entre 

os valores licenciados e os consumidos. Portanto, o valor do volume captado nas 

licenças de captação superficial não ultrapassa o valor do volume licenciado, enquanto, 

nas licenças de captação subterrânea o valor do volume captado ultrapassa em cerca 

de 1 527 371 m3 o valor do volume licenciado.  

Este resultado significa que, tendo em conta os dados que se conseguiram obter 

por completo, existe uma excedência, em termos de volume extraído, das captações 

subterrâneas, excedência que deve ser revista e tida em consideração no futuro. No 

entanto, as captações superficiais estão licenciadas para extrair volumes muito 

elevados quando comparado com o que realmente é consumido pelas empresas 

detentoras dessas licenças, sendo que, estes valores devem também ser revistos ou 

até mesmo alterados. 

 

 

Métodos Variação 

Áreas 
(a) 

Polígonos de 
Thiessen 

(b) 

% 
(1-(a/b))x100 

Precipitação (P) 
(mm) 

1492,5 1616,9 7,7 

Escoamento 
superficial (ES) 

(mm) 
709,3 717,8 1,2 

Evapotranspiração 
(EVT) 
(mm) 

738,1 776,5(*) 4,95 

Infiltração 
(I = P - EVT- ES) 

(mm) 
45,1 122,6  
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Tabela 6.6 - Valores com os volumes licenciados e captados das captações de água superficial e subterrânea na sub-

bacia do Ave e Vizela. 

 Valor licenciado (m3)(*) Valor captado (m3)(*) 

Captação superficial 16 462 289 7 643 502 

Captação subterrânea 1 402 994 2 930 365 

Total (m3) 17 865 283  10 573 867 

(*) Este valor não representa o valor total das licenças e das captações. Representa as licenças que se 

encontram completas, isto é, as licenças que possuem ambos os valores licenciado e captado. 

 

 A área da bacia que foi considerado neste estudo é referente às áreas das sub-

bacias do rio Ave, do troço principal do rio Ave e do rio Vizela. Com a área destas sub-

bacias foi possível determinar o volume de água que anualmente recarrega a bacia. 

Sabendo esse valor e o volume consumido pelas captações superficiais e subterrâneas, 

na área da sub-bacia, foi feita uma análise percentual do volume extraído nessas 

captações, em relação à recarga registada nessas áreas da bacia do Ave.  

 Para o cálculo do volume de água que recarrega a sub-bacia foi considerado o 

valor de infiltração de 122,6 mm, obtido segundo o método dos Polígonos de Thiessen, 

através da seguinte fórmula: 

              Vágua subt. = I × Asub-bacia                                                                                      (9) 

Em que:  

 - Vágua subt. = Volume de água subterrânea (m3); 

 - I = Inflitração (m); 

 - Asub-bacia = Área da sub-bacia (m2). 

 Na tabela 6.7. são apresentados os valores dos volumes de água que 

recarregam o reservatório subterrâneo nas duas áreas consideradas na sub-bacia do 

Ave e do Vizela, 98 529 942 m3 e 41 723 232 m3, respetivamente. Sendo que, a área 

total de estudo é de cerca 1144 km2 e o volume total de água, aproximado, que 

recarrega essa área da sub-bacia é de 140 253 174 m3. 
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                      Tabela 6.7 - Áreas e volumes de água na sub-bacia do Ave e do Vizela. 

Sub-bacia 
Dimensão das sub-bacias 

Área (km2) Volume de água (m3) 

Ave (troço principal) 803,67 98 529 942 

Vizela 340,32 41 723 232 

Total (m3) 1 143,99 140 253 174 

 

 Na tabela 6.8. podemos observar os valores consumidos, que foram analisados 

ao longo deste trabalho realizado na ARH-N, obtidos a partir das captações superficiais 

e das captações subterrâneas da sub-bacia do Ave e do Vizela e o volume total 

consumido na região de estudo que foi de 10 813 010 m3.  

 

Tabela 6.8 - Volumes consumido a partir da extração nas captações superficiais e subterrâneas na sub-bacia do Ave e 

Vizela. 

Sub-bacia 

Valor consumido (m3) 

Captações 
superficiais 

Captações 
subterrâneas 

Total (m3) 

Ave (troço principal) 3 466 915 2 105 966 5 572 881 

Vizela 4 249 144 990 985 5 240 129 

Total (m3) 7 716 059 3 096 951 10 813 010 

 

Segundo os dados apresentados nas tabelas 6.6. e 6.7. foram calculadas as 

percentagens dos volumes obtidos a partir das captações de água superficiais e 

subterrâneas na sub-bacia do Ave e do Vizela, em relação ao volume de água que 

recarrega a bacia. Desta forma, é possível a comparação do volume de água consumido 

na sub-bacia com o volume de água que recarrega a área da região hidrográfica, 

considerada, considerando que uma percentagem acima dos 20% significaria uma 

situação difícil de sustentar para a exploração de água na região.  

Considerando que se todas as captações de água usassem só água 

subterrânea, a percentagem de água global extraída pelas captações nas sub-bacias 

do Ave e do Vizela corresponderia a 7,7%. E o volume de água subterrânea consumida 

corresponde a 2,2% do total da água que se infiltra na área das sub-bacias. 
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Refira-se que estes valores correspondem apenas à percentagem da água que 

se infiltra na região, tendo em conta que, em grande parte do ano, parte da água que 

escoa à superfície é de origem subterrânea. Deste modo, poderíamos dizer que o 

volume de água disponível poderia ser maior se tivéssemos considerado também o 

volume de água que escoa à superfície.  
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7.  Considerações Finais  
 

Na Bacia do rio Ave encontra-se presente um elevado número de indústrias, com 

destaque para as indústrias têxtil e têxtil com tinturaria, que tem vindo a desenvolver-se 

nos últimos anos, em volta da bacia do rio Ave, contrastando com a paisagem rural 

específica desta região. Assim sendo, o presente relatório foi elaborado com o intuito de 

contribuir para o estudo da bacia hidrográfica do Ave, mais especificamente das sub-

bacias do rio Ave e do rio Vizela, contribuindo para uma análise mais pormenorizada da 

relação entre a quantidade de água que é consumida pelas grandes empresas com o 

volume de água que recarrega anualmente o recurso hídrico.  

A bacia hidrográfica do Ave é caraterizada por possuir uma escassez reduzida, 

segundo o índice de escassez WEI+, e, em comparação com as bacias do Cávado e 

Leça, que são caracterizadas como sem escassez. 

Pela análise e cálculos efetuados no capítulo dos resultados e discussão, foi 

possível obter conclusões em relação às captações de água (superficial e subterrânea) 

de grande parte dos maiores consumidores presentes na sub-bacia do rio Ave e do rio 

Vizela. Um dos assuntos que foi observado no estudo dos consumidores na bacia do 

Ave, foi que várias empresas estavam a captar um volume superior ao volume que havia 

sido licenciado, enquanto que outras estavam a captar um volume relativamente 

reduzido em comparação com o valor que tinham licenciado. Por isso, estes valores 

precisam de ser corrigidos fazendo com que os volumes licenciados correspondam o 

mais próximo possível ao seu uso real, particularmente em relação ao que cada 

consumidor necessita. Como nem todas as licenças estavam declaradas e/ou não se 

tinha realizado o envio do autocontrolo do volume mensal consumido de água, 

elaboraram-se uns ofícios, segundo as informações recolhidas nas plataformas digitais, 

SILiAmb e Filedoc. Nestes ofícios foram pedidos os esclarecimentos às empresas das 

suas captações, realizando os ajustes necessários aos valores licenciados.  

Por fim, o volume total de água que recarrega a área das sub-bacias do Ave e 

do Vizela é de cerca de 140 hm3 e o volume de água subterrânea explorado é de 

aproximadamente 3 hm3. Assim sendo, poder-se-á concluir-se que este valor 

corresponderá a 2,2% da água subterrânea que se infiltra nas sub-bacias. Se toda a 

água utilizada na área das sub-bacias do Ave e do Vizela fosse de origem subterrânea, 

tal corresponderia a 7,7% da água que, anualmente, recarrega a bacia. 
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Em face dos valores apresentados, considera-se que a situação em análise, 

relativamente à exploração de águas subterrâneas, é sustentável, atendendo que os 

valores se encontram abaixo de 20%. 

Em conclusão a este relatório e ao trabalho realizado durante o estágio, 

considera-se que a bacia hidrográfica do Ave é muito importante para região Norte e 

para o seu desenvolvimento industrial e, por isso, será necessário que sejam realizadas 

análises mais regulares das cargas e das descargas dos consumidores com maior 

impacte na bacia, de forma a otimizar e tornar mais sustentável a gestão dos recursos 

hídricos na bacia do rio Ave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 
 
 

 
 

 

Referências Bibliográficas   
 

Agência Portuguesa do Ambiente, (2016). Plano de Gestão de Região Hidrográfica. 

Parte 2 – Caraterização e Diagnóstico. Região Hidrográfica do Cávado, Ave 

e Leça (RH2). 193 pp 

Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. and Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration: 

guidelines for computing crop water requirements. FAO: Irrigation and 

Drainage Paper No. 56. Food and Agriculture Organization of the United 

Nations. 

Almeida, C.; Mendonça, J.L.; Jesus, M.R. & Gomes A.J. (2000). Sistemas aquíferos 

de Portugal Continental, 3 Vols. Instituto da Água/Centro de Geologia da 

Universidade de Lisboa, Lisboa.  

Almeida, M. (2013). Avaliação do Impacto económico da aplicação da Taxa de 

Recursos Hídricos na Indústria têxtil localizada na bacia Hidrográfica do Ave. 

Tese de Mestrado. Integrado em Engenharia do Ambiente – 2012/13 – 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2013 

Alves, J. F. (1999). A Indústria têxtil do norte de Portugal até à década de 1920 – 

representações empresariais. Atas do Congresso «A Indústria Têxtil no Vale 

do Ave. História, Desafios e Perspetivas» (16 e 17 de maio de 1998). 

Comemoração dos 150 anos da Fábrica de Fiação e Tecidos do Rio Vizela. 

Santo Tirso: Câmara Municipal de Santo Tirso. p. 19  

Andrade J.A. (2011). A água no sistema climático (Apontamentos para aulas de 

Microclimatologia dos habitats). Universidade de Évora, Departamento de 

Geociências: 71 pp. 

Azevedo, R. M., Valle Aguado, B. (2013). Origem e instalação de granitóides 

variscos na Zona Centro Ibérica. Departamento de Geociências, 

Universidade de Aveiro, Portugal: 15 pp. 

Carvalho, J.M.; Chaminé, H.I. (2003). Plasencia, N. Caraterização dos Recursos 

Hídricos Subterrâneos do Maciço Cristalino do Norte de Portugal: 

Implicações para o Desenvolvimento Regional. A Geologia de Engenharia e 

os Recursos Geológicos. Coimbra: Imprensa da Universidade. 22 pp.  



82 

 
 
 

 

Costa, F. (2010). Geopatrimónio ligado à água – O caso do património industrial na 

bacia hidrográfica do rio Ave. VI Seminário Latino-Americano de Geografia 

Física. II Seminário de Ibero-Americano de Geografia Física. Universidade 

de Coimbra. 12pp.  

Costa, Francisco da Silva, Bento Gonçalves, A. J. (2002). Contributo para uma 

Geografia dos Recursos Hídricos do Ave ou um modelo territorial 

historicamente construído a (re)pensar. Actas do III Congreso Ibérico sobre 

Gestión y Planificación del Agua, Sevilha: 1129-1139 pp. 

Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de junho, Diário da República n.º 120/2015, Série I. 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional. 

Decreto-Lei n.º 117/2017, de 23 de junho, Diário da República n.º 218/2017, Série I. 

Presidência da República.  

Decreto-Lei n.º 1284/2009, de 19 de outubro, Diário da República n.º 202/2009, 

Série I. Ministério do Ambiente, do Ordenamento 

do Território e do Desenvolvimento Regional 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, Diário da República n.º 211/2013, 2º 

Suplemento, Série I. Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território. 

Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, Diário da República n.º 209/2008, 

Sérioe I. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional. 

Decreto-Lei n.º 219/2005, de 15 de novembro, Diário da República n.º 219/2005, 

Série I-A. Assembleia da República. 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, Diário da República n.º 105/2007, Série 

I. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional. 

Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, Diário da República n.º 202/2007, Série 

I. Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional.  



83 

 
 
 

 
 

Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro. Diário da República n.º 222/1999, 

Série I-A. Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração 

do Território. 

Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, Diário da República n.º 222/1999, Série 

I-A. Ministério do Ambiente.  

Decreto-Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, Diário da República n.º 219/2005, Série 

I-A. Assembleia da República. 

Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março, Diário da República n.º 51/2012, Série I. 

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território.  

Decreto-Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, Diário da República n.º 249/2005, Série 

I-A. Assembleia da República. 

Decreto-Lei n.º 7/2012, Diário da República n.º 12/2012, Série I. Ministério da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, Diário da República n.º 64/2006, Série I-

A. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional. 

Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 

2000. Jornal Oficial das Comunidades Europeias, L 327/1 de 22/12/2000. 

Doorenbos, J. and Pruitt, W. (1977). Crop water requirements: Irrigation and 

drainage paper, 24. Roma. 

Espinha Marques, J.M.  (2007). Contribuição para o Conhecimento da Hidrogeologia 

da Região do Parque Natural da Serra da Estrela (Sector de Manteigas – 

Nave de Santo António – Torre). Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto (tese de doutoramento). 466 pp. 

Ferreira, António de Brum (1978). Planaltos e Montanhas do Norte da Beira. Estudo 

de Geomorfologia. Lisboa, CEG, 374 p. 

Freeze R. A., Cherry J.A. (1979). Água Subterrânea. Prentice-Hall Inc., Englewood 

Cliffs, Vol. 7632: 345 – 355 pp. 



84 

 
 
 

 

González de Vallejo, L., Ferrer, M., Ortuño, L., Oteo, C. (2002). Ingeniería Geológica. 

Pearson Educacion. Pearson Educación, Madrid. ISBN 84-205-3104-9. 264-

266pp. 

Han Dawei. (2010). Concise hydrology. Dawei Han & Ventus Pubbishing ApS. ISBN 

978-87-7681-536-3. 145 pp. 

Hargreaves, G.H. and Samani, Z.A. (1985). Reference crop evapotranspiration from 

temperature. Applied Engineering in Agriculture, 2(1): 96–99 pp. 

Hipólito, J. R., Vaz, A. C. (2011). Hidrologia e Recursos Hídricos. Coleção ensino 

da ciência e da tecnologia, Instituto Superior Técnico de Lisboa, 37-339 pp. 

Horton (1940). An approach toward a physical interpretation of inflitration capacity. 

Soil Sci, Soc. Am. Proc., 5, 399-417 pp.  

INAG/DSRH (1998). Proposta de Restruturação das Redes de Monitorização de 

Recursos Hídricos. Bacias Hidrográficas a Sul do Rio Tejo. 4-14 pp. 

Instituto Geológico e Mineiro (2001). Água Subterrânea: conhecer para preservar o 

futuro. Programa Ciência Viva. 24pp. 

Lencastre A., Franco F. M. (1992). Lições de Hidrologia, 2ª ed., ver., reimp. 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, ISBN 

972-595-079-8, Lisboa. p. 453. 

Makkink, G.F. (1957). Testing the Penman formula by means of lysimeters. J. 

Inst.Wat. Engrs(11): 277-288 pp. 

Marques, F. (2015). Estudo do Impacto da Construção de ETAR´s na qualidade da 

água do Rio Ave. Tese de Mestrado. Faculdade de Ciências da Universidade 

do Porto.  

Mendes, J. (2003). A indústria do Vale do Ave no contexto da indústria nacional. 

Rota do património industrial do Vale do Ave. Vila Nova de Famalicão: 

ADRAVE. p. 13.  

Oliveira, J. T.; Pereira, E.; Ramalho, M.; Antunes, M. T. & Monteiro, J. H. [coords.] 

(1992). Carta Geológica de Portugal a escala 1/500 000. 5a edição. 2 folhas. 

Serv. Geol. Portg., Lisboa. 

Pedrosa, M. Yolanda (1999). Carta Hidrogeológica de Portugal: Notícia explicativa: 

Folha 1/ Instituto Geológico e Mineiro- Departamento de Hidrogeologia. 



85 

 
 
 

 
 

Lisboa .70 p. (Carta Hidrogeológica de Portugal na escala 1:200 000; Folha 

1). 

Pedrosa, M.Y. (1999). Carta Hidrogeológica de Portugal à escala de 1/200 000. 

Notícia explicativa da Folha 1, 70 pp. Instituto Geológico e Mineiro, Lisboa. 

Pereira, A.R., Vila Nova., N.A., Sediyama, G.C. (1997). Evapo(transpi)ração. 

Fundação de Estudos Agrários Luìz de Queìroz (FEALQ), Piracicaba, Brasil: 

41-75 pp. 

Priestley, C.H.B. and Taylor, R.J.  (1972). On the assessment of surface heat flux 

and evap-oration using large-scale parameters. Mon. Weather Review (100): 

81-92 pp. 

Providência, P.; Baptista, L. (2003). Rota do património industrial do Vale do Ave – 

Projeto de musealização. Rota do património industrial do Vale do Ave. Vila 

Nova de Famalicão: ADRAVE. p. 13-24  

Rast M., Johannessen J., Mauser W. (2014). Review of Undrestanding of Earth´s 

Hydrological Cycle: Observations, theory and Modelling. Surv. Geophys. 

Journal, vol: 35 (491-513), issue 3. The Earth´s hydrological cycle – Space 

Science + Bussiness Media Dordrecht 2014: 5 - 27 pp. 

Shahidian, S., Guimarães, R.C., Rodrigues, C.M., Chambel, A., Alexandre, C.A., 

Santos, F.L., BascH, G., Andrade, J.A., Coelho, R. (2017). Hidrologia 

Agrícola. 2ª edição. Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Évora e ICAAM – Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas. 

23 pp. 

Shiklomanov, I.A., John C. Rodda (2003). World Water Resources at the Beginning 

of the Twenty-First Century. International Hydrology Series. Cambridge 

University Press, United Kingdom. 25 pp. 

Thornthwaite, C.W. & Mather, J.R. (1955). The water balance. Publication 

Climatology Drexel Institute of Techonology. (v.8): 104 pp. 

Thornthwaite, C.W. & Mather, J.R. (1957). Instructions and tables for Computing 

Potencional Evapotranspiration and the Water Balance. “Climatology X:3”, 

Orexal, Institute of Technology, Canterton, New Jersey. 127 pp. 

Thornthwaite, C.W. (1948). An approach toward a rational classification of climate. 

The Geographical Review (38): 55-94 pp.  



86 

 
 
 

 

Winter, T.C., Harvey, J.W., Franke, O.L., Alley, W.M. (1998). Ground Water and 

Surface Water. A Single Resource. U.S. Geological Survey Circular 1139. 

Denver, Colorado. p. 1-4.  

 

 

Webgrafia  
 

APA, 2019. Licenciamento das Utilizações dos Recursos Hídricos. Consultado a 4 

de dezembro em: https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=826.   

APA, 2020. Licenciamento Único Ambiental (LUA). Consultado a 17 de janeiro em: 

https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=1262.  

REA, 2020. Disponibilidade de águas superficiais e subterrâneas. Consultado a dia 

2 de novembro em: https://rea.apambiente.pt/content/disponibilidades-de-

%C3%A1guas-superficiais-e-subterr%C3%A2neas.  

SNIAmb, 2020. Altas do Ambiente. Consultado no dia 20 de janeiro em: 

https://sniamb.apambiente.pt/content/geo-visualizador.  

SNIRH, 2020. Bacias Hidrográficas de Portugal Continental. Consultado a 28 de 

janeiro em: 

https://snirh.apambiente.pt/snirh/_atlasagua/galeria/mapasweb/pt/aa1002.p

df. 

TRATAVE, 2020. TRATAVE. Consultado a 30 de março em: https://tratave.pt/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=826
https://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=1262
https://rea.apambiente.pt/content/disponibilidades-de-%C3%A1guas-superficiais-e-subterr%C3%A2neas
https://rea.apambiente.pt/content/disponibilidades-de-%C3%A1guas-superficiais-e-subterr%C3%A2neas
https://sniamb.apambiente.pt/content/geo-visualizador
https://snirh.apambiente.pt/snirh/_atlasagua/galeria/mapasweb/pt/aa1002.pdf
https://snirh.apambiente.pt/snirh/_atlasagua/galeria/mapasweb/pt/aa1002.pdf
https://tratave.pt/


87 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

  



88 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



89 

 
 
 

 
 

 

Anexo 1 – Minutas de Ofícios. 
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Fig. 1 - Ofício sobre a ausência do reporte do autocontrole dos volumes mensais de água captada superficial. 
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Fig. 2 - Ofício sobre a ausência do reporte do autocontrole dos volumes mensais de água captada subterrânea. 
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Fig. 3 - Ofício sobre a justificação dos valores do autocontrolo dos volumes mensais de água captada subterrânea. 
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Fig. 4 - Ofício sobre a justificação dos valores do autocontrolo dos volumes mensais de água captada superficial. 
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           Fig. 5 - Ofício sobre o esclarecimento do valor de descarga de água residuais do SIDVA. 
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Anexo 2 - Tabelas dos maiores consumidores em volta da 

bacia do rio Ave. 
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Tabela 1 - Maiores consumidores em torno do rio Ave (consumidor 1 até ao 19). 

 

1 Tinturaria Vila Nova de Famalicão Rio Ave superficial 16,460 1 21,793 1.0

2 Têxtil Vila Nova de Famalicão Rio Ave superficial 230,000 116,454 97,045 16.7

3 Têxtil Vila Nova de Famalicão Rio Ave superficial 41,400 26,556 135,277 -409.4

subterrânea 10,000

subterrânea 1,000

subterrânea 10,000

subterrânea 10,000

subterrânea 10,000

superficial 175,791 175,791

5 Têxtil Guimarães Rio Ave superficial 165,000 1 38,385 1.0

6 Têxtil Vila Nova de Famalicão Rio Ave subterrânea 100,000 93,199 77,666 16.7

7 Têxtil Guimarães Rio Ave superficial 2,640,000 339,954 267,816 21.2

superficial 150,000 0

superficial 500,000 134,182

9 Têxtil com tinturaria Guimarães Rio Ave superficial 500,000 367,027 295,479 19.5

10 Têxtil com tinturaria Guimarães Rio Ave superficial 2,073,600 521,038 453,999 12.9

11 Têxtil com tinturaria Guimarães Rio Ave superficial 590,000 1 431,321 1.0

12 Tinturaria Guimarães Rio Ave superficial 360,000 399,938 333,282 16.7

13 Agroalimentar Guimarães Rio Ave superficial 72,900 1 1.0

14 Metalomecânica Guimarães Rio Ave superficial 105,211 77,174 69,443 10.0

15 Metalomecânica Guimarães Rio Ave subterrânea 288,000 61,159 2,975 95.1

subterrânea 22,000 1

subterrânea 22,000 1

superficial 460,800 0

17 Agroalimentar Guimarães Rio Ave superficial 96,000 96,000 87,056 9.3

superficial 30,000 1

subterrânea 14,400 1

subterrânea 20,160 1

19 Agropecuária Póvoa de lanhoso Rio Ave superficial 60,000 1

Concelho Tipo de captações
Perdas

(%)

Licenciado (anual)

(m3)

Captado 

(m3)

Descarga (ano 2018)

(m3)
Sub-bacia (Ave e Vizela)AtividadeConsumidores

1.0
Rio AveSanto TirsoAgroalimentar18

1.0Ribeira do SelhoGuimarãesConfeção16

82.823,033Rio AveGuimarãesTêxtil 8

16.7269,285
147,351

Rio AveVila Nova de FamalicãoTinturaria4



 

 

Tabela 2 - Maiores consumidores em torno do rio Ave (consumidor 20 até ao 31). 

 

superficial 466,560 82,467

subterrânea 10,782 725

subterrânea 9,027 1,753

subterrânea 18,502 4,118

subterrânea 10,136

subterrânea 26,277

subterrânea 16,192

subterrânea 48,000 2,551

subterrânea 72,000 8,052

subterrânea 48,000 8,035

subterrânea 48,000 3,911

subterrânea 48,000 7,624

subterrânea 12,480 2,261

subterrânea 12,480 2,392

subterrânea 2,013

subterrânea 3,781

subterrânea 1,487

subterrânea 2,844

21 Têxtil com tinturaria Santo Tirso Rio Ave superficial 580,000 411,856 407,778 1.0

22 Têxtil Santo Tirso Rio Ave superficial 5,000 102,209 85,174 16.7

23 Têxtil com tinturaria Guimarães Rio Ave superficial 158,400 223,561 1.0

24 Têxtil Santo Tirso Rio Ave superficial 690,000 594,508 523,005 12.0

25 Têxtil com tinturaria Guimarães Rio Ave superficial 185,240 239,356 199,464 16.7

26 Têxtil Guimarães Rio Ave superficial 1,320,000 578,765 521,783 9.8

27 Têxtil Santo Tirso Rio Ave superficial 55,000 60,948 50,790 16.7

28 Têxtil com tinturaria Vizela Rio Ave superficial 464,640 278,164 2,300 99.2

29 Têxtil Vizela Rio Ave superficial 116,000 131,863 109,886 16.7

superficial 100,000 82,792

superficial 660,000 360,653

31 Agricultura Fafe Rio Ave superficial 70,000

Concelho Tipo de captações
Perdas

(%)

Licenciado (anual)

(m3)

Captado 

(m3)

Descarga (ano 2018)

(m3)

Têxtil 30

Têxtil 20

Sub-bacia (Ave e Vizela)AtividadeConsumidores

89.645,957Rio AveVizela

9.9168,230Ribeira do SelhoGuimarães



 
 
 

 

Tabela 3 - Maiores consumidores em torno do rio Ave (consumidor 32 até ao 38). 

subterrânea 150,000

subterrânea 100,000

subterrânea 3,000

subterrânea 1,080

subterrânea 1,080

subterrânea 1,080

superficial 75,600 75,600

subterrânea 87,000 380,000

superficial 290,400 268,103

subterrânea 145,000 110,082

subterrânea 1,500 895

subterrânea 1,200 181

superficial 200,000 116,703

superficial 73,200 69,807

subterrânea 34,904

subterrânea 34,904

36 Têxtil Santo Tirso Rio Ave superficial 223,133 99,098 98,107 1.0

subterrânea 4,000 14,391

subterrânea 14,391

superficial 18,000 43,172

superficial 288,000 0

subterrânea 2,000 0

subterrânea 120,000 0

subterrânea 288,000 278,990

subterrânea 29,376 0

subterrânea 60,480 96

subterrânea 103,680 176

subterrânea 77,760 563

subterrânea 60,480 60

subterrânea 17,280 11

subterrânea 15,552 60

Rio Ave

Têxtil com tinturaria35

33 Têxtil

34 Têxtil Santo Tirso

71,953

Metalomecânica Vila Nova de Famalicão

116,346

38

0Rio Ave37

16.7Rio AveSanto Tirso

TrofaTêxtil com tinturaria

Concelho Tipo de captações
Perdas

(%)

Licenciado (anual)

(m3)

Captado 

(m3)

Descarga (ano 2018)

(m3)

673,890Guimarães Rio Ave

139,574

Rio Ave 99,764

32 Têxtil com tinturaria Vizela

11.1

-18.5

373,941 3.0
310,000

64.4

Sub-bacia (Ave e Vizela)AtividadeConsumidores

Rio Ave



 

 

Tabela 4 - Maiores consumidores em torno do rio Ave (consumidor 39 até ao 46). 

 

superficial 420,000 218,418

subterrânea 26,000 0

subterrânea 43,200 0

subterrânea 21,600 0

superficial 390,000 221,260

subterrânea 170,000

superficial 12,500 0

subterrânea 37,200 2,510

subterrânea 33,500 2,425

subterrânea 33,500 4,958

subterrânea 33,500 3,845

42 Têxtil Trofa Rio de Trofa superficial 88,000 57,109 47,591 16.7

subterrânea 2,500 6,586

subterrânea 2,500 12,695

superficial 300,000 221,037

subterrânea 544,000 4,854

superficial 1,268,214 578,770

superficial 840,000 496,730

subterrânea 7,260 0

subterrânea 2,500 2,202

subterrânea 3,000 1,472

subterrânea 3,500 926

subterrânea 45,000 30,747

subterrânea 40,000 31,698

subterrânea 45,000 30,257

subterrânea 6,050 6,209

subterrânea 45,000 33,174

subterrânea 39,000 28,968

subterrânea 45,000 28,809

45 Têxtil 

Vila Nova de Famalicão Rio Ave

40

60.0Agropecuária

Rio AveVila Nova de FamalicãoTêxtil com tinturaria

Rio Ave

294,460

Têxtil 44

43

23.039

70.0

168,201

Vila Nova de Famalicão Rio Ave 747

96,069

Concelho Tipo de captações
Perdas

(%)

Licenciado (anual)

(m3)

Captado 

(m3)

Descarga (ano 2018)

(m3)

Rega

Têxtil com tinturaria

148,880

94.6

1.0192,600Rio Ave

Trofa

Regato de Nespereira

Sub-bacia (Ave e Vizela)AtividadeConsumidores

Rio Ave

Guimarães

Guimarães

Rega46 Vila Nova de Famalicão

41



 

 

Tabela 5 – Maiores consumidores em torno do rio Ave (consumidor 47 até ao 52). 

 

subterrânea 20,400 18,761

subterrânea 25,000 22,253

subterrânea 13,000 11,011

subterrânea 19,000 16,143

subterrânea 23,000 19,824

subterrânea 108,864 0

subterrânea 5,000

subterrânea 5,000

subterrânea 5,000

subterrânea 48,000 19,589

subterrânea 21,600 6,861

subterrânea 48,000 16,334

subterrânea 26,412 12,078

subterrânea 18,000 6,369

subterrânea 432,000 17,630

subterrânea 52,000 14,323

subterrânea 10,000

subterrânea 10,000

subterrânea 9,000

subterrânea 15,000

subterrânea 24,000 1,877

subterrânea 24,000 6,222

subterrânea 24,000 3,632

subterrânea 24,000 4,870

subterrânea 20,400 7,943

subterrânea 20,400 2,369

subterrânea 38,000 1,941

subterrânea 20,400 1,941

subterrânea 38,000 5,266

subterrânea 46,500 1,897

subterrânea 90,000 40,765

subterrânea 20,400 178,882

Têxtil com tinturaria

49

52 Têxtil com tinturaria

50

Agroalimentar Trofa

47 Agroalimentar

48

51 Têxtil com tinturaria

Rio Pele

Vila Nova de Famalicão Rio Ave

Concelho Tipo de captações
Perdas

(%)

Licenciado (anual)

(m3)

Captado 

(m3)

Descarga (ano 2018)

(m3)

142,588 -62.0Rio Ave

320,588 -24.4

80,641

44,688 0

Rio Ave

Vila Nova de Famalicão

-1.2

31,363 61.1Rega Vila Nova de Famalicão

198,090 16.7

94,290

Rio Pelhe

237,708

44,688

Guimarães

Rio de Trofa

Sub-bacia (Ave e Vizela)AtividadeConsumidores

Vila Nova de Famalicão



 

 

Tabela 6 - Maiores consumidores em torno do rio Ave (consumidor 53 até ao 58). 

 

subterrânea 4,200 11,266

subterrânea 1,200 5,473

subterrânea 1,600 6,436

subterrânea 4,200 9,014

superficial 66,557

subterrânea 20,500

subterrânea 7,700

subterrânea 7,500

subterrânea 1,700

subterrânea 9,050

subterrânea 7,000

subterrânea 25,000

subterrânea 18,500

subterrânea 4,200

subterrânea 5,250

subterrânea 1,600

subterrânea 600

56 Agroalimentar Vila Nova de Famalicão Rio Pele subterrânea 2,000 41,386 34,488 16.7

subterrânea 35,000 5,945

subterrânea 35,000 0

subterrânea 148,950 198,200

subterrânea 25,000

subterrânea 25,000

subterrânea 25,000

subterrânea 6,000

subterrânea 700

subterrânea 6,000

22,691,064 10,813,019 8,532,775 1300.1Total:

Santo TirsoTêxtil 58

GuimarãesTêxtil com tinturaria55

11,30954

Vila Nova de FamalicãoTêxtil com tinturaria53

Concelho Tipo de captações
Perdas

(%)

Licenciado (anual)

(m3)

Captado 

(m3)

Descarga (ano 2018)

(m3)

10,671Ribeira do Selho

67,048

55,464

Rio Ave

Rio Ave

80,458 16.7

57 58,282 71.5Rio AveVila Nova de FamalicãoOutros

89.9

16.7

112,250

43.8

12,805

Sub-bacia (Ave e Vizela)AtividadeConsumidores

Regato de NespereiraGuimarãesOutros


