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1 REGIÃO HIDROGRÁFICA 

1.1 Delimitação e caracterização da região hidrográfica 

No âmbito do Relatório Síntese da Caracterização da Região Hidrográfica do Arquipélago da 
Madeira (SRARN, 2006), a RH10 é definida como tendo uma área de 2.248 km2, correspondendo 
ao Arquipélago da Madeira, localizado no oceano Atlântico, entre os paralelos 30°01’ e 33°08’ 
de latitude norte e os meridianos 15°41’ e 17°16’ de longitude oeste. Compreende o território 
das ilhas da Madeira e do Porto Santo e dois grupos de ilhas sem população permanente, as 
Desertas e as Selvagens. 

A área da RH10 corresponde às ilhas (801,1 km2) e à área correspondente às águas costeiras 
(1.446,9 km2). 

A Região Autónoma da Madeira enquadra 11 concelhos abrangidos na íntegra pelo perímetro 
da RH10 conforme representado na Figura 1.1. 

Figura 1.1: Delimitação geográfica da RH10 
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No Quadro 1.1 identificam-se os concelhos e freguesias abrangidos na íntegra pela RH10, de 
acordo com o Código da Divisão Administrativa do Instituto Nacional da Estatística (INE), bem 
como os respetivos códigos de dois dígitos de nomenclatura territorial. 

Os limites administrativos considerados no PGRH10 correspondem aos definidos pela CAOP 
2012.01. 

Quadro 1.1: Níveis de divisão administrativa (RH10) 

Concelho Freguesia 

Calheta 

Arco da Calheta 

Calheta 

Estreito da Calheta 

Fajã da Ovelha 

Jardim do Mar 

Paul do Mar 

Ponta do Pargo 

Prazeres 

Câmara de Lobos 

Câmara de Lobos 

Curral das Freiras 

Estreito de Câmara de Lobos 

Quinta Grande 

Jardim da Serra 

Funchal 
Imaculado Coração de Maria 

Monte 
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Concelho Freguesia 

Funchal (Santa Luzia) 

Funchal (Santa Maria Maior) 

Santo António 

São Gonçalo 

São Martinho 

Funchal (São Pedro) 

São Roque 

Funchal (Sé) 

Machico 

Água de Pena 

Caniçal 

Machico 

Porto da Cruz 

Santo António da Serra 

Ponta do Sol 

Canhas 

Madalena do Mar 

Ponta do Sol 

Porto Moniz 

Achadas da Cruz 

Porto Moniz 

Ribeira da Janela 

Seixal 

Ribeira Brava 

Campanário 

Ribeira Brava 

Serra de Água 

Tábua 

Santa Cruz 

Camacha 

Caniço 

Gaula 

Santa Cruz 

Santo António da Serra 

Santana 

Arco de São Jorge 

Faial 

Santana 

São Jorge 

São Roque do Faial 

Ilha 

São Vicente 
Boa Ventura 

Ponta Delgada 
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Concelho Freguesia 

São Vicente 

Porto Santo Porto Santo 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10); 2014. 

No Quadro 1.2 apresenta-se, para cada concelho: 

 A área total do concelho (com base na CAOP 2012.01); 

 A população residente no concelho (dados dos Censos 2011). 

 

Quadro 1.2: Concelhos, área e população residente 

Concelho Área total (km2) População Residente (2011) 

Calheta 111,50 11521 

Câmara de Lobos 52,14 35666 

Funchal 73,33 111892 

Machico 68,33 21828 

Ponta do Sol 46,19 8862 

Porto Moniz 82,93 2711 

Porto Santo 42,59 5483 

Ribeira Brava 65,41 13375 

Santa Cruz 67,53 43005 

Santana 95,56 7719 

São Vicente 78,82 5723 

RAM 801,12 267785 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10); 2014. 

 

1.1.1 Caracterização biofísica 

O arquipélago da Madeira situa-se na região subtropical do Atlântico Norte, sendo caracterizado 
por um clima ameno que se deve ao efeito moderador do oceano Atlântico sobre a amplitude 
térmica, enquadrando-se no âmbito climático regional associado à região da Macaronésia. Nos 
meses de inverno, os sistemas depressionários que chegam ao arquipélago da Madeira dão 
origem à formação de depressões locais que resultam em precipitação abundante. No verão, 
verifica-se uma predominância de ventos do quadrante norte que estão associados ao ramo 
leste do anticiclone dos Açores (SANTOS & MIRANDA, 2006; SANTOS & AGUIAR, 2006). 

Para além de resultarem da localização geográfica, as características climáticas do Arquipélago 
da Madeira são fortemente influenciadas pelo relevo das ilhas que o compõem. Esta influência 
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faz-se sentir na distribuição dos valores de precipitação e temperatura em cada ilha tanto 
topograficamente como em altitude. 

No que se refere à circulação atmosférica regional, a influência direta do anticiclone subtropical 
dos Açores e dos ventos alísios atlânticos protege o arquipélago das depressões típicas do 
Atlântico Norte. 

Não obstante, os sistemas depressionários que atravessem o Atlântico ou os que se formem 
entre o arquipélago e Portugal Continental tendem a provocar precipitação abundante à 
chegada ao arquipélago, particularmente sobre a face norte da ilha da Madeira devido ao seu 
movimento típico no sentido norte-sul. 

A ilha da Madeira possui uma orografia bastante acidentada, dominada no centro da ilha por 
montanhas de grande elevação e declive, genericamente rodeadas por ravinas profundas. Para 
além de representarem um obstáculo significativo aos movimentos atmosféricos, estas 
características topográficas originam uma alternância vincada entre zonas de sombra e zonas 
com exposição solar elevada. 

Por outro lado, a existência de zonas com altitudes muito elevadas favorece a ocorrência de 
precipitação orográfica. À precipitação orográfica acrescenta-se o efeito de precipitação oculta 
resultante da condensação sobre e intercetada pela vegetação local (PRADA et al, 2009). Estes 
efeitos conduzem à ocorrência de precipitação virtual, tornando algumas zonas da ilha mais 
húmidas e permitindo a existência de recursos hídricos mais significativos do que a precipitação 
estritamente meteorológica local permitiria. 

Em contraste, a ilha do Porto Santo, sendo afetada pelos mesmos sistemas meteorológicos, 
apresenta condições climatéricas mais secas que a ilha da Madeira, tal como as ilhas Desertas e 
Selvagens. Estas ilhas apresentam orografias progressivamente mais suaves, o que contribui 
para progressivamente menores alterações sobre as condições meteorológicas definidas pelos 
movimentos atmosféricos de grande escala, resultando em condições climatéricas 
progressivamente mais secas. 

A rede hidrográfica da ilha da Madeira “encontra-se fortemente encaixada, apresentando 
trechos retilíneos em extensões significativas. A orientação geral dos cursos de água principais 
é radial e mantém o alinhamento retilíneo praticamente desde a nascente até à foz, no mar. 
Constituem alteração a estas direções predominantes a ribeira da Janela, a ribeira do Seixal e 
um trecho de montante da ribeira dos Socorridos” (PROCESL et al., 2002). 

Os principais cursos de água da ilha do Porto Santo têm uma expressão morfológica mais 
modesta (que os da Ilha da Madeira), “observando-se, mesmo assim, declives longitudinais 
elevados, contribuindo para a elevada capacidade de transporte que apresentam quando 
ocorrem chuvadas intensas, apesar de raras” (PROCESL et al., 2002). 

No Quadro 2 apresenta-se um resumo das características dos principais cursos de água das Ilhas 
da Madeira e do Porto Santo. 
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Quadro 1.3: Características gerais dos principais cursos de água da Ilha da Madeira e da Ilha do Porto Santo e das correspondentes bacias hidrográficas (PRAM, 2002) 

Bacia/Curso de Água 
Área 

(Km2) 

Perímetro 

(Km) 

Altitude Média 

(M) 

Comprimento do Curso de Água 
Principal 

(M) 

Altitude Máxima do Curso de Água 
Principal 

(M) 

Declive Médio do Curso de 
Água Principal 

(%) 

Madeira       

Rib. de Machico 30,35 27,874 395 12384 1035 8,36 

Rib. do Faial 66,24 47,328 712 14526 1493 10,27 

Rib. do Serrado 13,45 46,285 181 3872 592 15,29 

Rib. de S. Vicente 48,16 32,456 747 10291 1640 15,94 

Rib. de S. Jorge 54,66 34,568 646 10409 1399 13,44 

Rib. do Porco 34,69 27,136 695 10245 1485 14,49 

Rib. do Seixal 30,36 31,242 875 10472 1569 14,93 

Rib. da Janela 62,52 50,314 843 21987 1564 7,11 

Rib. Sta Luzia 61,55 43,311 581 11548 1695 14,68 

Rib. do Porto Novo 38,31 32,927 552 12913 1379 10,68 

Rib. da Boaventura 10,79 20,813 739 10626 1350 12,68 

Rib. de Santa Cruz 18,38 23,277 556 10329 1273 12,33 

Rib. dos Socorridos 63,31 43,502 797 16766 1633 9,74 

Rib. do Campanário 10,45 18,297 618 8401 1420 16,9 

Rib. Brava 44,58 33,963 755 13643 1540 11,29 

Rib. da Tabua 9,37 18,215 684 7604 1505 19,76 

Rib. da Ponta do Sol 30,02 27,245 837 11842 1566 13,22 

Rib. da Madalena 16,3 21,387 742 6545 1396 21,32 
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Bacia/Curso de Água 
Área 

(Km2) 

Perímetro 

(Km) 

Altitude Média 

(M) 

Comprimento do Curso de Água 
Principal 

(M) 

Altitude Máxima do Curso de Água 
Principal 

(M) 

Declive Médio do Curso de 
Água Principal 

(%) 

Rib.de S. Bartolomeu 31,59 25,679 607 6775 1201 17,72 

Rib. dos Moinhos 66,92 40,02 634 9558 1231 12,87 

Porto Santo       

Rib. da Serra de Dentro 3,44 7,633 137 2637 302 9,63 

Rib. do Tanque 7,67 12,042 97 4872 303 5,81 

Rib. do Calhau 3,37 8,066 106 3441 401 10,23 

Rib. do Cochinho 3,22 8,679 88 4307 191 3,48 

Rib. Salgado 3,24 8,557 60 3622 161 2,79 

Rib. do Lombo 1,67 6,043 64 2170 176 4,98 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10); 2014. 
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Relativamente à geomorfologia, a ilha da Madeira caracteriza-se pelo relevo vigoroso. A 
variação das cotas altimétricas também é acentuada: cerca de 4% da ilha eleva-se abruptamente 
até aos 1.800 m, encontrando-se 25% da sua superfície a altitudes superiores a 1.000 m. 

Em termos morfológicos a ilha divide-se em duas zonas de montanhas, definidas pelo Maciço 
Vulcânico Central, a oriente (onde ocorre o ponto mais alto da ilha, o Pico Ruivo de Santana, 
com 1.862 m), e o Maciço Ocidental, a ocidente, separadas entre si pelos vales fortemente 
entalhados das ribeiras de S. Vicente e Brava. Ao longo de 153 Km de linha de costa, as arribas 
altas e declivosas atingem o seu expoente máximo a oeste do Funchal, no Cabo Girão, que se 
eleva até aos 580 m de altitude (a arriba mais alta da Europa). No Funchal e na baía de Machico 
encaixam-se as praias de balastros. 

Na ilha de Porto Santo individualizam-se, a nordeste e sudoeste, dois sistemas montanhosos, 
sendo o primeiro constituído por quatro relevos que se destacam acima da cota 150 m, 
enquanto o segundo é constituído por três relevos acima da cota 100 m. Mais de 85 % da ilha se 
encontra abaixo dos 200 m de altitude. A altitude máxima do arco vulcânico rodeado por ilhéus 
e baixios obtida no Pico do Facho, a nordeste, com 517 m. A linha de costa do Porto Santo é 
pouco extensa, apresentando em 41 km um aspeto recortado, definido a norte por um conjunto 
de arribas escarpadas talhadas em rochas vulcânicas e a sul por cordões dunares, a bordejar as 
praias. 

Quanto à geologia, a ilha da Madeira é um exemplo de magmatismo oceânico intraplaca (“hot-
spot”). A vulcano-estratigrafia da ilha da Madeira é composta por sete unidades geológicas 
principais: 

 Complexo vulcânico antigo; 

 Calcários marinhos dos Lameiros-S. Vicente; 

 Depósito conglomerático-brechóide; 

 Complexo vulcânico principal; 

 Complexo vulcânico S. Roque/Paul; 

 Episódios vulcânicos recentes; 

 Depósitos de vertente, fajãs, quebradas, depósitos de enxurrada recentes, areias de 

praia, dunas fósseis, terraços e aluviões. 

Na ilha de Porto Santo a atividade magmática originou diversos vulcanitos e piroclastos, 
consolidados em tufos ou sob a forma de escórias. Os vulcanitos estão agrupados em basaltos e 
andesitos e traquitos e riólitos. 

Em termos hidrogeológicos o substrato geológico da ilha da Madeira dá origem a aquíferos com 
produtividades diferenciadas: aquíferos de moderada a elevada produtividade, aquíferos locais 
e descontínuos de elevada produtividade (associados essencialmente ao Complexo Vulcânico 
Principal), aquíferos pouco produtivos ou eventualmente de boa produtividade (associados 
essencialmente ao Complexo Vulcânico Antigo). No que respeita à tipologia de aquíferos, 
individualizam-se os seguintes: suspensos, compartimentados e aquífero vulcânico de base 
(estendido por toda a ilha). 
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Na ilha do Porto Santo, devido às suas reduzidas dimensões, constituições geológica e 
geomorfológica, associadas às condições climáticas desfavoráveis à recarga (baixas 
precipitações), os aquíferos são pouco produtivos ou localmente de boa produtividade, mas com 
permeabilidade fraca a muito fraca. 

A relevância ecológica e conservacionista do arquipélago da Madeira (Madeira, Porto Santo, 
Desertas e Selvagens) é traduzida pela existência de várias áreas classificadas no território, 
abrangidas por diversas figuras de proteção, designadamente: 

 Áreas protegidas integradas na Rede Nacional das Áreas Protegidas (quatro Reservas 

Naturais, Rede de Áreas Marinhas do Porto Santo e Parque Natural da Madeira); 

 Zonas Especiais de Conservação (ZEC) (integradas na Rede Natura 2000) (11 áreas no 

seu conjunto); 

 Zonas de Proteção Especial para a avifauna (ZPE) (igualmente integradas na Rede 

Natura 2000) (quatro áreas no seu conjunto); 

 Áreas Importantes para as Aves (IBA – Important Bird Areas) (totalizam-se oito em todo 

o arquipélago); 

 Reserva da Biosfera (Reserva da Biosfera de Santana, única existente no arquipélago 

até à data); 

 Rede de Reservas Biogenéticas do Conselho da Europa (que engloba duas áreas, a 

Reserva Biogenética Floresta Laurissilva da Madeira e a Reserva Biogenética das Ilhas 

Desertas); 

 Diploma Europeu do Conselho da Europa para Áreas Protegidas – Ilhas Selvagens; 

 Património Mundial Natural da Humanidade sob a Égide da UNESCO – Floresta 

Laurissilva. 

Relativamente aos habitats, o arquipélago da Madeira apresenta um mosaico significativamente 
diverso no que respeita aos biótopos que alberga. Em termos “macro” ocorrem habitats 
estritamente terrestres, habitats terrestres dependentes da água e habitats aquáticos, 
dominantemente marinhos. 

Na componente da flora e vegetação, a floresta Laurissilva merece particular destaque, não só 
pelo seu caráter endémico, exclusivo da região da macaronésia, como pela importância 
ecológica intrínseca que encerra, traduzida em termos da sua diversidade florística. Espécies 
arbóreas de grande porte, dominantemente pertencentes à família das Lauráceas, coexistem 
com numerosos valores endémicos do estrato herbáceo (PNM, 2013), destacando-se ainda 
relevantes comunidades de líquenes e briófitas, particularmente as de natureza epífita (DRFCN, 
2009). 

As ilhas Selvagens, pela sua natureza prístina, contêm a percentagem mais elevada de 
endemismos por unidade de superfície de toda a região biogeográfica da Macaronésia. A flora 
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destas ilhas compreende um total de 105 espécies, 11 das quais de caráter endémico deste 
conjunto de ilhas (SPNM, 2009a). 

Nas ilhas Desertas, o elenco da flora vascular engloba 200 espécies (indígenas e naturalizadas), 
das quais 30 espécies são endemismos da Ilha da Madeira e 19 são endemismos da Macaronésia. 
Na flora não vascular destaca-se a hepática Frullania sergiae, endémica da Deserta Grande 
(SPNM, 2009b). 

A introdução de espécies exóticas conduziu a alguns episódios de invasão. Espécies como 
Tabaqueira-azul (Nicotiana glauca), Abundância (Ageratina adenophora), Alpista (Phalaris 
aquatica), Chorão-das-praias (Carpobrotus edulis), Piteira (Agave americana) e Cana-vieira 
(Arundo donax) têm vindo a ser alvo de programas de erradicação e de sensibilização das 
comunidades locais para a prevenção da sua introdução no elenco florístico insular (PNM, 2013). 

Relativamente à fauna, a fauna invertebrada bentónica, que possui considerável grandeza de 
valores endémicos (25,5%), é a componente faunística dulçaquícola com maiores níveis de 
diversidade no arquipélago (HUGHES, 2005). A avifauna destaca-se não pelo número de 
espécies, mas pela elevada taxa de endemismos. O Pombo-trocaz (Columba trocaz), o Calcamar 
(Pelagodroma marina), o Gon-gon (Pteradroma feae), o Pintainho (Puffinus assimilis) e a Freira-
da-madeira (Pterodroma madeira) destacam-se como espécies particularmente relevantes do 
ponto de vista da conservação. 

Nas ilhas Selvagens, a fauna é dominada pela avifauna marinha. Constituindo um importante 
local de nidificação, o elenco avifaunístico compreende nove espécies distribuídas por três 
famílias: Procellariidae, Laridae e Motacillidae. 

Nos restantes vertebrados, ocorrem os répteis Osga das Selvagens (Tarentola bischoffi), 
endemismo da Macaronésia, e a Lagartixa da Madeira (Lacerta dugesii selvagensis), endemismo 
da Madeira. Os mamíferos existentes foram introduzidos: Cabra (Caprus hircus), Coelho 
(Oryctolagus cuniculus) e Murganho (Mus musculus) (SPNM, 2009a). 

Nas espécies marinhas destaca-se a Tartaruga-comum (Caretta caretta) e, ocorrem ainda Roaz-
corvineiro (Tursiops truncatus), Golfinho-riscado (Stenella coeruleoalba) e o Golfinho-comum 
(Delphinus delphis) (SPNM, 2009a). 

O elenco faunístico das ilhas Desertas é de particular diversidade e relevância ecológica. A par 
da avifauna marinha nidificante, na qual dominam as ordens Procellariiformes e 
Charadriiformes, merece particular destaque o mamífero marinho Lobo-marinho (Monachus 
monachus). Várias espécies de cetáceos, a Tartaruga-comum (Caretta caretta), a Lagartixa da 
Madeira (Lacerta dugesii mauli) (subespécie endémica), o molusco Discus guerinianus e a 
Tarântula-das-Desertas (Hogna ingens) ambos endémicos destas ilhas, merecem também realce 
pelo seu interesse conservacionista. 

Das 32 espécies de moluscos terrestres existentes, 11 espécies endémicas ocorrem no Ilhéu 
Chão e 16 na Deserta Grande. A Ilha Deserta Grande suporta a maior colónia de Alma-negra 
(Bulweri bulweri) da região Atlântica e possivelmente do mundo, o que sublinha a importância 
deste arquipélago para a conservação da espécie (SPNM, 2009b). Os mamíferos existentes 
foram introduzidos: Cabra (Caprus hircus), Coelho (Oryctolagus cuniculus) e Murganho (Mus 
musculus). 
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A par da fauna nativa existente no arquipélago da Madeira ocorrem também alguns valores 
introduzidos, que encontraram no arquipélago condições para a sua rápida proliferação: Cabras 
(Caprus hircus), Coelhos (Oryctolagus cuniculus) e roedores como o Murganho (Mus musculus) 
e a Ratazana-preta (Rattus rattus). 

 

1.2 Revisão da delimitação de massas de água de superfície 

De acordo com o artigo 2.º da DQA, uma “massa de água de superfície” é definida por uma 
massa distinta e significativa de águas de superfície, como por exemplo um lago, uma albufeira, 
um ribeiro, rio ou canal, um troço de ribeiro, rio ou canal, águas de transição ou uma faixa de 
águas costeiras. 

A identificação e delimitação das massas de água superficiais basearam-se nos princípios 
fundamentais da DQA e nas orientações do documento WFD CIS Guidance Document n.º 2 
(European Commission, 2003a): 

 Considerar uma massa de água como uma subunidade da região hidrográfica para a 

qual os objetivos ambientais possam ser aplicados, ou seja, para a qual o estado possa 

ser avaliado e comparado com os objetivos estipulados; 

 Permitir associar um único estado ecológico a cada massa de água (homogeneidade de 

estado) criando uma rede de unidades de fácil gestão. 

Em síntese, a delimitação de novas massas de água foi limitada, tendo sido efetuada apenas 
quando se verificaram alterações significativas do estado da qualidade. 

A metodologia utilizada para a delimitação das massas de água baseou-se numa abordagem 
sequencial de vários fatores, e na aplicação de fatores específicos a cada categoria, quando 
justificável. 

Concretamente, os fatores gerais aplicados na delimitação de massas de água de superfície 
foram os seguintes: 

 A tipologia – critério base fundamental; 

 As massas de água fortemente modificadas ou artificiais; 

 As pressões antropogénicas potencialmente significativas; 

 Os dados da monitorização físico-química existentes; 

 Os dados biológicos existentes. 

A delimitação das massas de água é um dos pré-requisitos para aplicação dos mecanismos da 
DQA, tendo sido efetuada no âmbito do primeiro Relatório do Artigo 5.º da DQA (INAG, 2005). 
Essa delimitação foi baseada nos princípios fundamentais da DQA, tendo-se: 
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 Considerado uma massa de água como uma subunidade da região hidrográfica para a 

qual os objetivos ambientais possam ser aplicados, ou seja, para a qual o estado possa 

ser avaliado e comparado com os objetivos estipulados; 

 Associado um único estado ecológico a cada massa de água (homogeneidade de 

estado), sem contudo conduzir a uma fragmentação de unidades difícil de gerir. 

Os dois critérios antes referidos procuraram minimizar o número de massas de água delimitadas, 
identificando uma nova massa de água apenas quando se verificaram alterações significativas 
do estado de qualidade. A metodologia utilizada foi baseada na aplicação sequencial de fatores 
gerais, comuns a todas as categorias de águas, e na aplicação de fatores específicos a cada 
categoria, quando justificável. Os fatores gerais aplicados na delimitação das massas de água 
naturais de superfície foram os seguintes: 

 Tipologia - critério base fundamental; 

 Massas de água fortemente modificadas ou artificiais; 

 Pressões antropogénicas significativas; 

 Dados de monitorização físico-químicos; 

 Dados biológicos existentes. 

Para as massas de água para as quais se dispunha de dados de monitorização físico-químicos 
e/ou biológicos foi efetuada a respetiva análise da informação. 

Estes dados foram posteriormente cruzados com os dados relativos às pressões antropogénicas 
(analisadas pericialmente e com base nos estudos elaborados pelo PRAM), tendo sido dada 
maior relevância às situações de alteração do uso do solo, principalmente no que se refere à 
ocupação urbana e industrial. 

A delimitação de uma nova massa de água é efetuada sempre que as condições de suporte aos 
elementos biológicos variam significativamente devido ao impacto das pressões, de modo a não 
garantirem as condições de qualidade para estes mesmos elementos. Verificou-se, durante este 
processo, que praticamente todas as massas de água delimitadas numa primeira fase tinham 
uma qualidade homogénea em toda a sua extensão. 

A aplicação do processo de delimitação do 1.º ciclo de planeamento na RH10 originou 102 
massas de água de superfície, das quais 94 da categoria rios e 8 da categoria de águas costeiras. 

Com a revisão para o 2.º ciclo mantiveram-se as 102 massas de água naturais (Figura 1.2). A 
listagem das massas de água para o 2.º ciclo é apresentada no Anexo I. 
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1.3 Revisão da delimitação de massas de água subterrânea 

Segundo a Lei da Água (Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro) a massa de águas subterrâneas pode 
ser definida como “um meio de águas subterrâneas delimitado que faz parte de um ou mais 
aquíferos”. Por sua vez, um aquífero define-se como “uma ou mais camadas subterrâneas de 
rocha ou outros estratos geológicos suficientemente porosos e permeáveis para permitirem um 
escoamento significativo de águas subterrâneas ou a captação de quantidades significativas de 
águas subterrâneas”. 

A metodologia preconizada para identificação e delimitação das massas de água subterrâneas 
teve em linha de conta os critérios definidos no Documento Guia n.º2 para implementação da 
DQA – WFD CIS Guidance Document – Identification of Waterbodies (European Commission, 
2003). 

A delimitação das três massas de água subterrânea da ilha da Madeira foi efetuada tendo por 
base critérios como as grandes unidades morfológicas, os tipos e a extensão dos complexos 
vulcânicos, bem como as correspondentes caraterísticas hidrogeológicas. No caso do Porto 
Santo, e uma vez que não existiam diferenciações geológicas e hidrogeológicas que o 
justificassem, foi apenas delimitada a globalidade da ilha como massa de água subterrânea, não 
estando incluídos os ilhéus. 

Com a revisão para o 2.º ciclo não foram delimitadas novas massas de água subterrâneas na 
RH10 (), mantendo-se as 4 massas de água identificadas no 1.º ciclo, cuja listagem é apresentada 
no Erro! A origem da referência não foi encontrada.. 

 

1.4 Identificação, Caraterização e Delimitação das massas de água 
fortemente modificadas e artificiais 

Nos termos do artigo 2.º da DQA entende-se por massas de água fortemente modificadas e 
artificiais: 

8. «Massa de água artificial»: uma massa de água criada pela atividade humana. 

9. «Massa de água fortemente modificada»: uma massa de água que, em resultado de 

alterações físicas derivadas da atividade humana, adquiriu um carácter substancialmente 

diferente, e que é designada pelo Estado-Membro nos termos do anexo II. 

Em cada ciclo de planeamento é possível identificar e designar massas de água fortemente 
modificadas (HMWB), sempre que se verifique: 

 A existência de alterações hidromorfológicas significativas derivadas de alterações 

físicas; 

 Estas alterações hidromorfológicas não permitem atingir o bom estado ecológico; 
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 A alteração substancial do seu carácter devido a alterações físicas derivadas da 

atividade humana. 

O processo de identificação e designação de massas de água fortemente modificadas segue o 
conjunto de etapas definidas no Documento Guia HMWB – WG 2.2. e encontra-se descrito no 
Anexo II. Este processo iterativo, de acordo com o esquema apresentado no referido anexo, 
poderá ser retomado e alterado em cada ciclo de 6 anos considerado na DQA, ou seja, massas 
de água identificadas ou designadas num primeiro ciclo poderão não o ser em ciclos seguintes e 
outras que não o foram inicialmente poderão ser posteriormente designadas. 

A listagem das massas de água fortemente modificadas e artificiais para o 2.º ciclo é apresentada 
no Anexo I. 

 

1.5 Síntese da delimitação das massas de água superficial e 
subterrânea 

Quadro 1.4: Massas de água por categoria identificadas na RH10 

Categoria Naturais 
Fortemente 

modificadas (N.º) 
Artificiais (N.º) TOTAL (N.º) 

Superficiais 

Rios 94 - - 94 

Águas costeiras 8 - - 8 

SUB-TOTAL 102 - - 102 

Subterrâneas 4 - - 4 

TOTAL 106 - - 106 
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Figura 1.2: Delimitação das massas de água superficiais na RH10 
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Figura 1.3: Delimitação das massas de água subterrâneas na RH10 
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1.6 Revisão das zonas protegidas 

1.6.1 Zonas de captação de água para a produção de água para consumo 
humano 

1.6.1.1 Massas de água de superfície 

No âmbito do n.º 1 do artigo 7º (Águas utilizadas para captação de água potável) da DQA, devem 
ser identificadas, em cada região hidrográfica, as massas de água destinadas à captação de água 
para consumo humano que forneçam mais de 10m3/dia em média ou, que sirvam mais de 50 
pessoas, bem como as massas de água previstas para esse fim. 

O Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade 
com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos 
seus principais usos. Determina no seu artigo 6º que sejam inventariadas e classificadas as águas 
superficiais destinadas à produção de água para consumo humano. 

No âmbito da Diretiva 98/83/CE, de 3 de novembro, relativa à qualidade da água destinada ao 
consumo humano e transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 243/2001, de 
5 de setembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, deverão ser 
inventariados os sistemas de abastecimento que servem mais de 50 habitantes ou produzem 
mais de 10 m3/dia em média, limites estes também referidos no artigo 7º da DQA. 

De acordo com a informação disponibilizada para a realização do presente plano, 
nomeadamente a informação reportada ao sistema de informação WISE, na RH10 não existem 
massas de água superficiais que constituam zonas protegidas por normativo próprio para a 
captação de água destinada ao consumo humano. 

Adicionalmente, não foram identificadas massas de águas superficiais que fornecem mais de 10 
m3 por dia, em média, ou que servem mais de 50 pessoas, no âmbito do Decreto-Lei n.º 236/98, 
de 1 de agosto. 

As captações de água superficial de que se tem registo, nomeadamente aquelas associadas aos 
sistemas adutores de abastecimento público, referem-se à captação de água em levadas na Ilha 
da Madeira. Embora as levadas não estejam identificadas como massas de água superficial (do 
tipo artificial) é provável, devido à sua importância para a RH10, que no futuro assim sejam 
identificadas (Secretaria Regional do Ambiente, 2006). 

Neste contexto, apresenta-se nesta secção a caracterização das captações mais relevantes, 
associadas aos principais sistemas adutores de abastecimento público da Ilha da Madeira. Note-
se que a água das levadas tem muitas vezes origem mista (superficial e subterrânea). 

No quadro seguinte identificam-se as captações de água superficial em levadas associadas ao 
abastecimento público na RH10. Nos casos em que se desconhece a localização exata da 
captação indica-se a localização do ponto de monitorização da água captada, assumindo-se a 
proximidade entre estas localizações. 
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Quadro 1.5: Localização geográfica das captações de água superficial associadas aos sistemas adutores 
de abastecimento público na RH10 

Nome 

Sistema adutor 
de 

abastecimento 
público 

Coordenadas WGS84 

Concelho 
Latitude (N) Longitude (E) 

Captação junto à ETA do Covão* Socorridos 32,6754** -16,9630** Câmara de Lobos 

Captação (Estreito da Calheta) na 
Levada Nova Calheta – Ponta do 

Pargo* 
Calheta 32,7461** -17,1842** Calheta 

Captação (Fajã da Ovelha) na 
Levada Nova Calheta – Ponta do 

Pargo* 
Calheta 32,7747** -17,2263** Calheta 

Captação (Ponta do Pargo) na 
Levada Nova Calheta – Ponta do 

Pargo* 
Calheta 32,8083** 17,2340** Calheta 

Captação (Prazeres) na Levada 
Nova Calheta – Ponta do Pargo* 

Calheta 32,7575 -17,2008 Calheta 

Captação da ETA de Porto Moniz Porto Moniz 32,8521** -17,1666** Porto Moniz 

Captação na Levada do Norte junto 
à ETA da Ribeira Brava* 

Ribeira Brava 32,6792 -17,0398 Ribeira Brava 

Captação na Levada dos Tornos 
junto à ETA da Alegria* 

Tornos 32,6814** 16,9213** Funchal 

Captação na Levada do Rei* S. Jorge 32,8152 -16,9259 Santana 

Notas: * nome utilizado no INSAAR 2010 (Dados de 2009); ** localização do ponto de monitorização da água captada, 
por desconhecimento 

Fonte: IGA (2013a), INSAAR 2010 (Dados de 2009) 

No quadro seguinte é feita a caracterização destas captações, de acordo com os dados que 
foram disponibilizados para a realização deste plano. As captações para as quais que se dispõe 
de valores de população servida e de volume captado (todas exceto a captação na Levada da 
Ribeira da Janela) são qualificáveis como zonas protegidas, caso as levadas sejam identificadas 
como massas de água (artificiais), dado que servem mais de 50 pessoas e têm um volume médio 
captado de superior a 10 m3 por dia. 
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Quadro 1.6: Características das captações de água superficial associadas aos sistemas adutores de abastecimento público na RH10 

Nome Local de captação 
População total 

servida 2009 (n.º 
hab.) 

Volume anual de 
água captado em 

2009 (m3)* 

Tipo de 
captação 

Entidade gestora 
da captação 

Ano de 
construção 

Ano final de 
vida útil 
previsto 

Situação 
atual da 
captação 

Captação junto à ETA do 
Covão** 

Sistema dos Fins 
Múltiplos dos Socorridos 

(Levadas não 
identificadas) 

Câmara de Lobos: 
34.614 

Funchal: 21.466 

8.819.634 
Direta – Tipo 
simplificado 

IGA s.i. s.i. Em serviço 

Captação (Estreito da 
Calheta) na Levada Nova 

Calheta – Ponta do Pargo** 
Levada Nova 2.010 209.182 

Direta – Tipo 
simplificado 

IGA s.i. s.i. Em serviço 

Captação (Fajã da Ovelha) 
na Levada Nova Calheta – 

Ponta do Pargo** 
Levada Nova 1.985 110.554 

Direta – Tipo 
simplificado 

IGA s.i. s.i. Em serviço 

Captação (Ponta do Pargo) 
na Levada Nova Calheta – 

Ponta do Pargo** 
Levada Nova 235 26.563 

Direta – Tipo 
simplificado 

IGA s.i. s.i. Em serviço 

Captação (Prazeres) na 
Levada Nova Calheta – 

Ponta do Pargo** 
Levada Nova 360 33.719 

Direta – Tipo 
simplificado 

IGA s.i. s.i. Em serviço 

Captação da ETA de Porto 
Moniz 

Levada da Ribeira da 
Janela 

s.i. s.i. s.i. 
Câmara 

Municipal de 
Porto Moniz 

s.i. s.i. Em serviço 

Captação na Levada do 
Norte junto à ETA da Ribeira 

Brava** 
Levada do Norte 4.897 339.327 

Direta – Tipo 
simplificado 

IGA s.i. s.i. Em serviço 

Captação na Levada dos 
Tornos junto à ETA da 

Alegria** 
Levada dos Tornos 56.800 19.811.637 

Direta – Tipo 
simplificado 

IGA s.i. s.i. Em serviço 
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Nome Local de captação 
População total 

servida 2009 (n.º 
hab.) 

Volume anual de 
água captado em 

2009 (m3)* 

Tipo de 
captação 

Entidade gestora 
da captação 

Ano de 
construção 

Ano final de 
vida útil 
previsto 

Situação 
atual da 
captação 

Captação na Levada do 
Rei** 

Levada do Rei 5.964 251.513 
Direta – Tipo 
simplificado 

IGA 1994 2034 Em serviço 

Notas: * O volume anual de água captado corresponde ao volume estimado; ** Nome considerado no INSAAR 2010 (Dados de 2009); s.i. Sem informação 

Fontes: PROCESL et al. (2002), IGA (2013a), INSAAR 2010 (Dados de 2009), Câmara Municipal de Porto Moniz (2013) 
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1.6.1.2 Massas de água subterrânea 

No âmbito do n.º 1 do artigo 7º (Águas utilizadas para captação de água potável) da DQA, devem 
ser identificadas, em cada região hidrográfica, as massas de água destinadas à captação de água 
para consumo humano que forneçam mais de 10 m3/ dia em média ou, que sirvam mais de 50 
pessoas, bem como as massas de água previstas para esse fim. 

Em Portugal as várias massas de água subterrâneas identificadas são suscetíveis de fornecer um 
caudal superior aos 10 m3/dia, sendo na sua generalidade utilizadas para consumo humano, 
atual e futuro. Assim, as massas de água que atualmente não constituem origens de água para 
abastecimento público são consideradas reservas estratégicas. As águas subterrâneas têm 
desempenhado um importante papel nos períodos de seca, suprimindo as necessidades de água 
das populações, pelo que o nível de proteção tem de ser semelhante ao das origens atuais, no 
sentido de preservar a qualidade da água subterrânea para que possa ser utilizada nos períodos 
críticos. 

As três massas de água subterrânea da ilha da Madeira possuem captações que fornecem mais 
de 10 m3 por dia em média ou servem mais de 50 pessoas. 

Quadro 1.7: Número de captações subterrâneas destinadas à produção de água para consumo 
humano na RH10 

Captações destinadas à produção de água para consumo humano na RH10 

N.º atual de captações de água subterrânea 164 

N.º de captações que fornecem mais de 10 m3/dia 103 

N.º de captações que fornecem mais de 50 pessoas 96 

Fonte: IGA (2013b) e INSAAR 2010 (Dados de 2009) 

As captações de água subterrânea destinadas à produção de água para consumo humano 
existentes na RH10, incluindo as que fornecem mais de 10 m3 por dia ou que servem mais de 50 
pessoas, encontram-se identificadas na Figura 1.4. 
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Figura 1.4: Captações de água subterrânea destinadas à produção de água para consumo humano existentes na RH10 
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Um modo de assegurar a proteção das águas subterrâneas é a criação de perímetros de 
proteção das captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público, que são 
áreas definidas na vizinhança dessas captações, nas quais se estabelecem restrições de utilidade 
ao uso e transformação do solo, em função das características geológicas das formações que 
armazenam as águas subterrâneas exploradas e dos caudais extraídos. 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, foram já realizados os estudos 
hidrogeológicos necessários à delimitação dos perímetros de proteção das captações de 
abastecimento público, estando contudo ainda neste momento por aprovar. 

 

1.6.2 Zonas designadas para proteção de espécies aquáticas de interesse 
económico 

A Diretiva 78/659/CE do Conselho, de 18 de julho Diretiva 78/659/CEE (codificada pela Diretiva 
2006/44/CE, de 6 de setembro), relativa à qualidade das águas doces superficiais para fins 
aquícolas – águas piscícolas, foi transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 
236/98, de 1 de agosto, que estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com a 
finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus 
principais usos. 

O seu artigo 33º determina que sejam classificadas as águas piscícolas, divididas em águas de 
salmonídeos, águas de ciprinídeos e de transição (onde ocorrem simultaneamente salmonídeos 
e ciprinídeos que deverão ser consideradas como águas de salmonídeos para efeitos da fixação 
de normas de qualidade) tendo o Aviso n.º 12677/2000 -2ª série-, de 17 de julho, procedido a 
essa classificação. 

Na RH10 não existem zonas protegidas nesta categoria. 

 

1.6.3 Zonas designadas como águas de recreio 

A Diretiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, relativa à 
gestão da qualidade das águas balneares, transposta para o direito nacional através do Decreto-
Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, estabelece o regime jurídico de identificação, gestão, 
monitorização e classificação da qualidade das águas balneares e de prestação de informação 
ao público sobre as mesmas. Determina no seu artigo 4.º que se proceda à identificação das 
águas balneares. 

As zonas designadas como águas de recreio existentes na RH10 encontram-se identificadas na 
Figura 1.4. e no Quadro 1.8. 

Quadro 1.8: Zonas designadas como águas de recreio 

Código estação Tipo Zona Balnear Concelho Massa de Água 

PTMT2U COS AREEIRO FUNCHAL COSTMADI2 
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Código estação Tipo Zona Balnear Concelho Massa de Água 

PTMT7L COS BARREIRINHA FUNCHAL COSTMADI2 

PTMW8M COS CALHETA CALHETA COSTMADI1 

PTMF2C COS 
CB PONTA GORDA-POÇAS DO 

GOVERNADOR 
FUNCHAL COSTMADI2 

PTML8V COS CLUBE NAVAL DO FUNCHAL FUNCHAL COSTMADI2 

PTMH3U COS FORMOSA (MADEIRA) FUNCHAL COSTMADI2 

PTME9J COS GALO MAR SANTA CRUZ COSTMADI2 

PTMT7N COS GARAJAU SANTA CRUZ COSTMADI2 

PTMD3J COS LIDO-COMPLEXO BALNEAR FUNCHAL COSTMADI2 

PTMJ9X COS MADALENA DO MAR PONTA DO SOL COSTMADI1 

PTMJ3M COS PALMEIRAS SANTA CRUZ COSTMADI2 

PTMU3L COS PONTA DELGADA (MADEIRA) SÃO VICENTE COSTMADI1 

PTMQ3E COS PONTA DO SOL PONTA DO SOL COSTMADI1 

PTMV3Q COS PORTO MONIZ PORTO MONIZ COSTMADI1 

PTMQ7P COS PORTO SANTO - CABEÇO DA PONTA PORTO SANTO COSTPORI 

PTMV3W COS PORTO SANTO - CALHETA PORTO SANTO COSTPORI 

PTMJ9M COS PORTO SANTO - FONTINHA PORTO SANTO COSTPORI 

PTML2U COS PORTO SANTO - LAGOA PORTO SANTO COSTPORI 

PTMX9V COS PORTO SANTO - PENEDO PORTO SANTO COSTPORI 

PTMQ9D COS PORTO SANTO - RIBEIRO COCHINO PORTO SANTO COSTPORI 

PTME8L COS PORTO SANTO - RIBEIRO SALGADO PORTO SANTO COSTPORI 

PTMU8Q COS 
POÇAS DO GOMES-DOCA DO 

CAVACAS 
FUNCHAL COSTMADI2 

PTMH9W COS PRAIA DA LAJE PORTO MONIZ COSTMADI1 

PTMJ3C COS PRAIA NOVA FUNCHAL COSTMADI2 

PTMU8H COS PRAINHA MACHICO COSTMADI2 

PTMH7X COS REIS MAGOS SANTA CRUZ COSTMADI2 

PTMT3M COS RIBEIRA BRAVA RIBEIRA BRAVA COSTMADI1 

PTMK7D COS RIBEIRA DO FAIAL SANTANA COSTMADI1 

PTMD2C COS RIBEIRA DO NATAL MACHICO COSTMADI2 

PTMK7F COS ROCA MAR SANTA CRUZ COSTMADI2 

PTMU2P COS S. ROQUE MACHICO COSTMADI2 

 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 2 — Caracterização e diagnóstico                37 

1.6.4 Zonas designadas como zonas sensíveis em termos de nutrientes 

A Diretiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de maio, relativa ao tratamento das águas residuais 
urbanas, alterada pela Diretiva 98/15/CE da Comissão, de 27 de fevereiro, foi transposta para o 
direito nacional, respetivamente, pelo Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de junho e Decreto-Lei n.º 198/2008 de 8 de outubro) e pelo 
Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro. 

Na RH10 não existem zonas protegidas nesta categoria. 

 

1.6.5 Zonas designadas como zonas vulneráveis 

A Diretiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 de dezembro, relativa à proteção das águas contra a 
poluição causada por nitratos de origem agrícola, foi transposta para o direito nacional através 
do Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 março. 

A RH10 não tem até à data definida quaisquer Zonas Vulneráveis, não tendo sido registadas 
concentrações de nitratos que justificassem a proposta de uma delimitação nos termos do 
Decreto-Lei n.º 235/97 de 3 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99 de 11 de março. 

 

1.6.6 Zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e flora 
selvagens e a conservação das aves selvagens 

O Decreto-Lei n.º 142/2009, de 24 de julho, estabelece o regime jurídico da conservação da 
natureza e da biodiversidade e cria o Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), constituído 
pela Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), pelas Áreas Classificadas que integram a Rede 
Natura 2000 e pelas demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais 
assumidos pelo Estado Português. 

A Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio, relativa à preservação dos habitats naturais 
e da fauna e da flora selvagens, conhecida como Diretiva Habitats, tem como principal objetivo 
contribuir para assegurar a conservação dos habitats naturais e de espécies da flora e da fauna 
selvagens, com exceção das aves (protegidas pela Diretiva Aves), considerados ameaçados no 
território da União Europeia. 

Esta Diretiva define Sítio de Importância Comunitária (SIC) como sendo “um sítio que, na ou nas 
regiões biogeográficas a que pertence, contribua de forma significativa para manter ou 
restabelecer um tipo de habitat natural ou uma espécie, num estado de conservação favorável, 
e possa também contribuir de forma significativa para a coerência da rede Natura 2000 e/ou 
contribua de forma significativa para manter a diversidade biológica na região ou regiões 
biogeográficas envolvidas”. 
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Na área abrangida pela RH10 é possível identificar diversas áreas com interesse do ponto de 
vista da conservação da natureza. As áreas em questão enquadram-se no Sistema Nacional de 
Áreas Classificadas (SNAC) e consistem em: 

 Áreas protegidas integradas na Rede Nacional das Áreas Protegidas (ex. Reservas 

Naturais e Parques Naturais); 

 Zonas Especiais de Conservação (ZEC) (integradas na Rede Natura 2000); 

 Zonas de Proteção Especial para a avifauna (ZPE) (integradas na Rede Natura 2000). 

Existem ainda outras áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos 
pelo Estado Português: 

 Áreas Importantes para as Aves (IBA – Important Bird Areas); 

 Reserva da Biosfera; 

 Rede de Reservas Biogenéticas do Conselho da Europa. 

As IBA são sítios com significado internacional para a conservação das aves à escala global. São 
identificadas através da aplicação de critérios científicos internacionais e constituem a rede de 
sítios fundamentais para a conservação de todas as aves com estatuto de conservação 
desfavorável. As IBA cuja área se encontra total ou parcialmente localizada na RH10 são oito: 
Porto Santo Oeste (PT086), Ilhéus do Porto Santo (PT087), Ponta do Pargo (PT088), Laurissilva 
(PT089), Maciço Montanhoso Oriental (PT090), Ponta de São Lourenço (PT091), Ilhas Desertas 
(PT092) e Selvagens (PT093). 

Conferido pela UNESCO, o título de Reserva da Biosfera é atribuído a áreas que constituam 
exemplo de equilíbrio entre a conservação da biodiversidade, desenvolvimento sustentável e 
logística científica e educacional. Na RH10 a Reserva da Biosfera de Santana é até à data a única 
existente no arquipélago, tendo sido classificada em 2011.  

A Rede de Reservas Biogenéticas do Conselho da Europa foi criada através da Resolução (76) 
17, de 15 de março daquele Conselho, e tem como principal objetivo preservar habitats ou 
ecossistemas, independentemente da sua natureza terrestre ou aquática. Na seleção de uma 
Reserva Biogenética são considerados essencialmente dois critérios: o seu valor para a 
conservação da natureza e o seu estatuto de proteção. Na RH10 ocorrem a Reserva Biogenética 
Floresta Laurissilva da Madeira (PT930009), ocupando uma área de 12.000 ha, e a Reserva 
Biogenética das ilhas Desertas, com uma área de cerca de 9.670 ha. 

A maior parte das áreas classificadas existentes na Região Hidrográfica do Arquipélago da 
Madeira incluem áreas importantes para a conservação dos ecossistemas aquáticos, ribeirinhos 
e costeiros. Assim, na RH10 existem 20 áreas classificadas no âmbito da Rede Nacional de Áreas 
Protegidas e da Rede Natura 2000, distribuídas da seguinte forma: 

 11 ZEC; 

 Quatro ZPE para a avifauna; 

 Cinco Áreas Protegidas (um Parque Natural e quatro Reservas Naturais). 
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Estas áreas são representadas na Figura 1.5 e caracterizadas no Quadro 1.9, onde consta a 
seguinte informação: 

 Tipologia e designação da área classificada; 

 Código da ZEC ou ZPE de acordo com a tipologia adotada na União Europeia no âmbito 

da designação de áreas classificadas na Rede Natura 2000 (não aplicável às Áreas 

Protegidas); 

 Área total da zona classificada (em hectares); 

 Área da zona classificada incluída na RH10 (em hectares) e a percentagem da Região 

RH10 ocupada por essa área classificada; 

 Número de massas de água superficiais (rios e águas costeiras) que ocorre em cada 

área classificada; 

 Enquadramento legal – a indicação da legislação comunitária ou nacional ao abrigo da 

qual as áreas classificadas foram criadas, incluindo a identificação dos diplomas que 

procederam às sucessivas atualizações (referência do diploma legal de classificação da 

área classificada e data da sua publicação; referência à Decisão Comunitária de 

classificação como ZEC). 

 

Figura 1.5: Zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e flora selvagens e a conservação 
das aves selvagens na RH10 
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Quadro 1.9: Zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e flora selvagens e a conservação das aves selvagens na RH10 

Tipologia da Área 
classificada 

Designação da Área 
classificada 

Código 
Área total 

(ha) 
Área incluída 
na RH10 (ha) 

% RH10 
ocupada 
pela AC 

N.º massas de 
água superficiais 

(rios; águas 
costeiras) 

Enquadramento Legal 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Laurissilva da Madeira PTMAD0001 15.366,81 15.366,81 6,84 27; 0 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

Resolução n.º 874/2009, de 28 de julho 
(classificação de Sítio de Importância 

Comunitária para Zona Especial de 
Conservação) 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 

Maciço Montanhoso 
Central da Ilha da 

Madeira 
PTMAD0002 6.224,22 6.224,22 2,77 7; 0 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

Resolução n.º 874/2009, de 28 de julho 
(classificação de Sítio de Importância 

Comunitária para Zona Especial de 
Conservação) 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Ponta de S. Lourenço PTMAD0003 1.920,27 1.920.27 0,85 0; 2 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

Resolução n.º 1291/2009, de 2 de outubro 
(classificação de Sítio de Importância 

Comunitária para Zona Especial de 
Conservação) 
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Tipologia da Área 
classificada 

Designação da Área 
classificada 

Código 
Área total 

(ha) 
Área incluída 
na RH10 (ha) 

% RH10 
ocupada 
pela AC 

N.º massas de 
água superficiais 

(rios; águas 
costeiras) 

Enquadramento Legal 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Ilhéu da Viúva PTMAD0004 1.709,69 1.509,70 0,67 1; 1 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Achadas da Cruz PTMAD0005 184,91 184,91 0,08 2; 1 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 

Moledos – Madalena do 
Mar 

PTMAD0006 7,60 7,60 0,003 0; 0 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Pináculo PTMAD0007 23,51 23,51 0,01 0; 1 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 2 — Caracterização e diagnóstico                                   43 

Tipologia da Área 
classificada 

Designação da Área 
classificada 

Código 
Área total 

(ha) 
Área incluída 
na RH10 (ha) 

% RH10 
ocupada 
pela AC 

N.º massas de 
água superficiais 

(rios; águas 
costeiras) 

Enquadramento Legal 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Ilhéus do Porto Santo PTPOR0001 209,49 209,49 0,09 0; 1 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

Resolução n.º 1341/2009, de 3 de novembro 
(classificação de Sítio de Importância 

Comunitária para Zona Especial de 
Conservação) 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 

Pico Branco – Porto 
Santo 

PTPOR0002 127,21 127,21 0,06 0; 1 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Ilhas Desertas PTDES0001 11.456,77 11.040,59 5,10 0; 1 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

Resolução n.º 1291/2009, de 2 de outubro 
(classificação de Sítio de Importância 

Comunitária para Zona Especial de 
Conservação) 
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Tipologia da Área 
classificada 

Designação da Área 
classificada 

Código 
Área total 

(ha) 
Área incluída 
na RH10 (ha) 

% RH10 
ocupada 
pela AC 

N.º massas de 
água superficiais 

(rios; águas 
costeiras) 

Enquadramento Legal 

ZEC da Região 
Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira 
Ilhas Selvagens PTSEL0001 9.470,98 6.484,74 4,21 0; 2 

Resolução do Governo Regional n.º 
1408/2000, de 22 de setembro 

Portaria 829/2007, de 1 de agosto (Lista 
Nacional dos Sítios de Importância 

Comunitária) 

Resolução n.º 1291/2009, de 2 de outubro 
(classificação de Sítio de Importância 

Comunitária para Zona Especial de 
Conservação) 

ZPE para a Avifauna Laurissilva da Madeira PTMAD0001 15.366,81 15.366,81 6,84 27; 0 
Decreto Regulamentar n.º 10/08 de 26 de 

março 

ZPE para a Avifauna 
Maciço Montanhoso 

Oriental da Ilha da 
Madeira 

PTZPE00041 3.049,97 3.049,97 1,36 3; 0 
Decreto Regulamentar n.º 10/08 de 26 de 

março 

ZPE para a Avifauna Ilhas Desertas PTDES0001 11.456,77 11.040,59 5,10 0; 1 
Decreto Regulamentar n.º 10/08 de 26 de 

março 

ZPE para a Avifauna Ilhas Selvagens PTSEL0001 9.470,98 6.484,75 4,21 0; 2 
Decreto Regulamentar n.º 10/08 de 26 de 

março 

Área pertencente à Rede 
Nacional de Áreas 

Protegidas 

Parque Natural da 
Madeira 

Não aplicável 44.399,31 44.399,31 19,75 58; 2 

Diploma de criação: 

Decreto Regional n.º 14/82/M de 10 de 
novembro 

Área pertencente à Rede 
Nacional de Áreas 

Protegidas (Área Marinha 
Protegida) 

Reserva Natural Parcial 
do Garajau 

Não aplicável 375,20 375,20 0,17 1; 1 

Decreto Legislativo Regional n.º 23/86/M, de 
4 de outubro (diploma de criação) 

Decreto Legislativo Regional n.º 38/2006/M, 
de 23 de agosto (alteração) 
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Tipologia da Área 
classificada 

Designação da Área 
classificada 

Código 
Área total 

(ha) 
Área incluída 
na RH10 (ha) 

% RH10 
ocupada 
pela AC 

N.º massas de 
água superficiais 

(rios; águas 
costeiras) 

Enquadramento Legal 

Área pertencente à Rede 
Nacional de Áreas 

Protegidas (Área Marinha 
Protegida) 

Reserva Natural da Rocha 
do Navio 

Não aplicável 1.710,16 1.495,25 0,76 2; 1 
Decreto Legislativo Regional n.º 11/97/M, de 

30 de julho (diploma de criação) 

Área pertencente à Rede 
Nacional de Áreas 

Protegidas (Área Marinha 
Protegida) 

Reserva Natural das Ilhas 
Desertas 

Não aplicável 11.456,77 11.040,59 4,91 0; 1 

Decreto Legislativo Regional n.º 14/90/M, de 
23 de maio (diploma de criação da Área de 

Proteção Especial das Ilhas Desertas) 

Decreto Legislativo Regional n.º 9/95/M, de 
20 de maio (diploma de reclassificação para 

“Reserva Natural”) 

Área pertencente à Rede 
Nacional de Áreas 

Protegidas (Área Marinha 
Protegida) 

Reserva Natural das Ilhas 
Selvagens 

Não aplicável 9.470,98 6.484,75 2,89 0; 2 

Decreto n.º 458/71, de 29 de outubro 
(diploma de criação da Reserva das Ilhas 

Selvagens) 

Decreto Regional n.º 15/78/M, de 10 de 
março (diploma de reclassificação para 

“Reserva Natural”) 

Decreto Regional n.º 11/81/M, de 15 de 
maio (alteração) 

Área pertencente à Rede 
Nacional de Áreas 

Protegidas (Área Marinha 
Protegida) 

Rede de Áreas Marinhas 
Protegidas do Porto 

Santo 
Não aplicável 2.673,96 2.673,96 1,19 1; 1 

Decreto Legislativo Regional n.º 32/2008/M, 
de 13 de agosto (diploma de criação) 

Nota: AC – Área classificada 

Fontes: EEU (2013), PNM (2013) 
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A Lei da Água (Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro) define zona de infiltração máxima como a 
área em que, devido à natureza do solo e do substrato geológico e ainda às condições de 
morfologia do terreno, a infiltração das águas apresenta condições especialmente favoráveis, 
contribuindo assim para a alimentação dos lençóis freáticos. 

A proteção destas zonas de infiltração preferencial assume particular relevância na proteção da 
qualidade e quantidade da água subterrânea. 

Na ilha da Madeira, as zonas de infiltração máxima correspondem a um conjunto de áreas 
aplanadas, localizadas a cotas elevadas, onde ocorrem terrenos vulcânicos de elevada 
permeabilidade e aos quais, em muitos casos, está associado um importante sistema de 
fracturação. Nestas zonas, para além das características fisiográficas e hidrogeológicas locais, as 
condições climatéricas e os intensos e persistentes nevoeiros contribuem para o aumento da 
recarga das massas de água subterrânea. Entre as principais zonas favoráveis à infiltração 
destacam-se: 

 Planalto do Paul da Serra: extensa área de afloramentos de escoadas basálticas com 

vários níveis de escórias e raros tufos, coberta superficialmente por uma camada de 

cinzas. Devido às características fisiográficas, geológicas e hidrogeológicas locais 

verifica-se uma rápida infiltração da precipitação incidente, não permitindo uma rede 

hidrográfica bem definida e hierarquizada. A intensa fracturação a que as formações 

vulcânicas estão sujeitas desempenha um papel essencial na alimentação profunda e 

a significativa produtividade das nascentes localizadas a cotas inferiores. Também pela 

sua importância hidrogeológica grande parte desta zona favorável à infiltração está 

classificada como Reserva Geológica e de Vegetação de Altitude do Parque Natural da 

Ilha da Madeira; 

 Santo da Serra: nesta zona desenvolve-se uma caldeira vulcânica de subsidência que, 

associada aos filões subhorizontais a Sul e a Este, favorecem a percolação vertical. De 

acordo com Duarte (1995) esta área será responsável pela alimentação da Galeria das 

Fontes Vermelhas e dos furos da Ribeira de Santa Cruz e de Machico; 

 Chão dos Balcões/João do Prado; Cedro - Pico do Areeiro: área de afloramento de lavas 

escoriáceas e basálticas fragmentadas dos complexos vulcânicos principal e 

posteriores. Nestas áreas ocorrem diversas estruturas filoneanas em posição favorável 

de conexão hidráulica entre a superfície e os complexos vulcânicos subjacentes. A esta 

zona de recarga deverá estar associada a produtividade da Galeria dos Tornos e, em 

parte, da Galeria do Porto Novo, bem como de algumas nascentes que ocorrem ao 

longo das ribeiras envolventes. 

Estas áreas favoráveis à infiltração ocorrem essencialmente sobre as massas de água 
subterrânea Maciço Central e Paul da Serra, sendo que na do Caniçal não existe nenhuma área 
delimitada. 
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Figura 1.6: Áreas favoráveis à infiltração na ilha da Madeira 

 

Fonte: Duarte, 1998 

A ilha do Porto Santo caracteriza-se pela escassez da água subterrânea, fruto da baixa 
precipitação média anual e da irregularidade da distribuição temporal, mas também das 
condições desfavoráveis à infiltração. As características do meio geológico, aliadas a bacias 
hidrográficas reduzidas e à redução do coberto vegetal por ação do pastoreio, dos incêndios 
florestais e da ocupação urbana, restringem o desenvolvimento de zonas de infiltração máxima. 
É neste contexto que no âmbito do PRAM (PROCESL et al, 2002) foi assumido como um dos 
objetivos para a proteção das águas e controlo da poluição a proteção das áreas de recarga de 
aquíferos, incluindo neste âmbito o desenvolvimento de ações de florestação. 

Embora possuindo algumas limitações ao nível da porosidade e da permeabilidade, as rochas 
calcareníticas permitem uma razoável infiltração da precipitação incidente. Não estão, contudo, 
especificamente delimitadas áreas de máxima infiltração na ilha do Porto Santo. 

No quadro seguinte apresenta-se a distribuição das áreas identificadas como favoráveis à 
infiltração para cada massa de água subterrânea da RH10. 

Quadro 1.10: Áreas favoráveis à infiltração na RH10 

Massa de água subterrânea 
Área da massa de água subterrânea 

favorável à infiltração (km2) 
% da área da massa de água 

subterrânea 

Paul da Serra 31,75 11 

Maciço Central 12,71 3 

Caniçal ---- ---- 

Porto Santo ---- ---- 
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1.6.7 Síntese das zonas protegidas 

No contexto da DQA e da Lei da Água, foram identificadas na RH10 as seguintes tipologias de 
“Zonas Protegidas”: 

 Zonas designadas por normativo próprio para a captação de águas para consumo 

humano (subterrâneas); 

 Zonas designadas para a proteção de habitats ou de espécies em que a manutenção 

ou a melhoria do estado da água seja um dos fatores importantes para a proteção, 

incluindo os sítios relevantes da rede Natura 2000 e outras áreas importantes para a 

conservação; 

 Massas de água designadas como águas de recreio, incluindo as zonas designadas 

como águas balneares; 

 Zonas de infiltração máxima. 

No quadro seguinte apresenta-se o resumo das zonas protegidas identificadas, juntamente com 
o número de massas de água abrangidas por cada zona protegida, no contexto de todos os tipos 
de zonas protegidas consideradas pela DQA. 

Quadro 1.11: Zonas protegidas identificadas na RH10 

Tipo de Zona Protegida 
N.º Zonas 
Protegidas 

N. Massas de Água 

Zonas designadas para a proteção de águas 
destinadas à captação de água para consumo 

humano 

Superficiais 0 0 

Subterrâneas 164 3 

Zonas designadas para a proteção de espécies 
de interesse económico 

Piscícolas 0 0 

Conquícolas 0 0 

Zonas designadas para a proteção de águas de 
recreio 

Águas balneares 31* 3 

Zonas Vulneráveis 0 0 

Zonas Sensíveis 0 0 

Zonas de Infiltração Máxima 3 2 

Zonas designadas para a proteção de habitats e 
espécies em que a manutenção ou a melhoria 

do estado da água é um dos fatores importantes 
para a proteção 

Áreas 
relevante

s da 
Rede 

Natura 
2000 

ZPE 4** 32 

ZEC 11 37 
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Tipo de Zona Protegida 
N.º Zonas 
Protegidas 

N. Massas de Água 

Áreas Classificadas 
na Rede Nacional 

de Áreas Protegidas 
5 65 

Notas: * em 2011 (30 em 2009 e 2010); ** pendente até à data a oficialização por decreto regulamentar regional, 
como requerido pelo Artigo 3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2006/M, de 2 de março. 
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2 ANÁLISE DAS PRESSÕES 

2.1 Pressões qualitativas 

As pressões qualitativas responsáveis pela poluição pontual sobre as massas de água 
relacionam-se genericamente com a rejeição de águas residuais provenientes de diversas 
atividades, nomeadamente de origem urbana, industrial e pecuária. 

As pressões qualitativas responsáveis pela poluição difusa resultam do arrastamento de 
poluentes naturais e antropogénicos pelo escoamento superficial até às massas de água 
superficiais ou por lixiviação até às massas de água subterrâneas. Neste contexto, a poluição 
difusa pode resultar de: 

 Excesso de fertilizantes aplicados em terrenos agrícolas; 

 Produtos fitofarmacêuticos aplicados em explorações agrícolas; 

 Óleos, gorduras e substâncias tóxicas do escoamento superficial de zonas urbanas; 

 Sedimentos de áreas em construção; 

 Sais resultantes das práticas de rega e escorrências ácidas de minas abandonadas; 

 Microrganismos e nutrientes provenientes da valorização agrícola de efluentes pecuários, 

de sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais e de sistemas individuais 

de tratamento; 

 Aterros e lixeiras. 

Entre os principais impactes resultantes das pressões qualitativas identificadas, referem-se o 
enriquecimento das águas com nutrientes e a eutrofização, reconhecido como um dos mais 
importantes problemas da qualidade água de longa duração. Neste contexto têm vindo a ser 
adotadas várias políticas para combater a poluição por nutrientes e as suas consequências, 
salientando-se: 

 A Diretiva 91/676/CEE, de 12 de dezembro, relativa à proteção das águas contra a poluição 

causada por nitratos de origem agrícola; 

 A Diretiva 91/271/CEE, de 21 de maio, relativa ao tratamento das águas residuais urbanas; 

 A Diretiva 2013/39/EU relativa às substâncias prioritárias no domínio da política da água e 

outros poluentes (poluentes específicos) com descargas ou emissões significativas para a 

massa de água. 
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2.1.1 Massas de águas de superfície 

2.1.1.1 Pressões associadas a fontes pontuais 

2.1.1.1.1 Setor Urbano 

O cálculo das cargas rejeitadas de Carência Química de Oxigénio (CQO), Carência Bioquímica de 
Oxigénio (CBO5), Sólidos Suspensos Totais (SST), Azoto (N) e Fósforo (P) na RH10 foi efetuado 
com recurso aos dados fornecidos pela DROTA para o ano de 2009 no contexto das licenças 
ambientais das instalações com descargas associadas. Em alguns casos, a informação recolhida 
teve de ser complementada através do estabelecimento de uma relação entre as concentrações 
ou cargas dos vários parâmetros de modo a poder preencher as eventuais lacunas verificadas. 
Estas relações tiverem em consideração o tipo de efluente e o grau de tratamento a que este foi 
sujeito.  

As cargas consideradas para o cálculo das cargas afluentes ao meio hídrico incluem 23 rejeições 
urbanas pontuais na RH10. Neste sentido importa referir que não foram incluídas nas 
estimativas efetuadas 4 rejeições de características urbanas por falta de dados disponíveis.  

No quadro seguinte apresentam-se, por bacia, as cargas anuais de CQO, CBO5, SST, N e P 
relativas ao ano de 2009.  

Quadro 2.1: Cargas de CQO, CBO5, SST, N e P (kg/ano) resultantes de rejeições urbanas pontuais 
afluentes ao meio hídrico, para o ano de 2009 

Bacia Hidrográfica1 
Cargas (kg/ano) 

CQO CBO5 SST Ntotal Ptotal 

Águas Costeiras (Costa Leste) 7.922.379,3 4.187.168,8 3.764.363,0 698.660,8 139.792,6 

Águas Costeiras (Costa Oeste) 175.880,4 58.417,7 117.804,1 44.007,3 7.847,4 

Águas Costeiras (Porto Santo) 12.724,2 2.445,2 5.963,5 426,8 81,5 

Costa Leste 49.833,5 24.916,7 41.527,9 19.379,7 2.768,5 

Costa Oeste 3.827,0 813,0 2.453,9 135,5 27,1 

Rib. da Janela 17.468,5 2.725,8 3.420,1 454,3 90,9 

Rib. de São Jorge 3.683,0 1.029,0 795,0 3.313,6 522,9 

Rib. do Porco 24,9 14,4 24,1 2,4 0,5 

Total 8.185.820,8 4.277.530,7 3.936.351,5 766.380,4 151.131,4 

Conforme evidenciado no Quadro 2.2, grande parte das descargas de águas residuais urbanas 
têm como destino as águas costeiras. Este facto é espectável numa ilha como a Madeira, em 
que grande parte dos aglomerados populacionais se concentram nas zonas litorais. Neste 
sentido, importa realçar a importância em termos de cargas afluentes às zonas costeiras da ETAR 

                                                           
1 Nota: As bacias hidrográficas (principais) agregam um conjunto de massas de água – caso da bacia das ribeiras do Funchal 
(abreviadamente designada por Rib. do Funchal), que agrega várias massas de água / ribeiras do município do Funchal. 
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do Funchal, que é responsável por 59,6% do input de CBO5 nas águas costeiras da costa leste da 
Madeira. 

De entre as bacias hidrográficas da ilha da Madeira, a da Costa Leste é aquela que no ano de 
2009 foi mais afetada por descargas de águas residuais de origem urbana. De entre as restantes, 
apenas a bacia hidrográfica da Ribeira da Janela possui alguma relevância no que concerne a 
afluências de cargas poluentes com origem urbana.  

Quadro 2.2: Cargas unitárias de CQO, CBO5, SST, N e P (kg/ha.ano) resultantes de rejeições urbanas 
pontuais afluentes ao meio hídrico, para o ano de 2009 

Bacia Hidrográfica2 
Cargas unitárias (kg/ha.ano) 

CQO CBO5 SST Ntotal Ptotal 

Costa Leste 37,05 18,52 30,87 14,41 2,06 

Costa Oeste 0,57 0,12 0,37 0,02 0,00 

Rib. da Janela 2,79 0,44 0,55 0,07 0,01 

Rib. de São Jorge 0,67 0,19 0,15 0,61 0,10 

Rib. do Porco 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

Total (ilha da Madeira) 1,01 0,40 0,65 0,31 0,05 

Da análise efetuada no quadro acima, conclui-se que em termos de cargas unitárias por área de 
território a situação é idêntica às cargas totais. A bacia hidrográfica da Costa Leste é a mais 
afetada, sendo que a da Ribeira da Janela é a única além da supramencionada que possui uma 
afluência de cargas poluentes com alguma relevância. As restantes três bacias hidrográficas que 
serviram de meio recetor a descargas no ano de 2009 não contabilizam cargas unitárias 
significativas. Para toda a Ilha da Madeira, as cargas unitárias por unidade de território são 
igualmente baixas. Neste sentido é importante realçar que os dados apresentados podem estar 
subvalorizados como consequência da ausência de dados de algumas ETAR e da possibilidade 
de existência de descargas não controladas. 

 

2.1.1.1.2 Setor Industrial 

A promoção da reutilização de água na indústria ocorre quer por imperativos legais, quer por 
questões económicas ou de consciencialização ambiental. Os custos associados ao tratamento 
complementar das águas residuais para usos compatíveis, associados à reduzida procura das 
mesmas, têm sido apontados como fatores limitativos à reutilização das águas residuais 
tratadas. 

A avaliação das pressões com origem na atividade industrial teve por base o grau de risco 
potencial inerente à exploração dos estabelecimentos industriais, para a saúde humana e para 
o ambiente, em particular para os recursos hídricos. 

                                                           
2 Nota: As bacias hidrográficas (principais) agregam um conjunto de massas de água – caso da bacia das ribeiras do Funchal 
(abreviadamente designada por Rib. do Funchal), que agrega várias massas de água / ribeiras do município do Funchal. 
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2.1.1.1.2.1 Instalações PCIP (regime de Prevenção e Controlo Integrado de Poluição) 

Estão abrangidas pelo cumprimento da Diretiva n.º 96/61/CE, do Conselho, de 24 de setembro 
(revogada pela Diretiva n.º 2008/1/CE de 15 de janeiro) certas atividades económicas a que está 
potencialmente associada uma poluição que se considera significativa e que é definida de 
acordo com a natureza e/ou a capacidade de produção das instalações. O funcionamento das 
instalações onde se desenvolvem atividades PCIP está condicionado à obtenção de uma Licença 
Ambiental. 

O princípio da licença ambiental foi consagrado em Portugal pelo Decreto-Lei n.º 194/2000, de 
21 de agosto, entretanto revogado pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto (Diploma 
PCIP), encontrando--se no anexo I deste diploma as atividades abrangidas. Na RH10, no ano de 
2009, existiam três instalações abrangidas pelo Diploma PCIP com potenciais descargas de 
efluentes industriais para o meio hídrico.  

Quadro 2.3: Instalações PCIP na RH10 que geram efluentes industriais 

Atividade e instalação Operador 

1.Indústrias do setor da energia/1.1.Instalações de combustão com uma potência calorífica de combustão 
superior a 50 MW 

Central Térmica do Caniçal 
AIE – Atlantic Islands Electricity (Madeira), 

S.A. 

Central Térmica da Vitória 
EEM – Empresa de Eletrictidade da Madeira, 

S.A. 

5. Gestão de resíduos/ 5.1. Instalações de eliminação ou de valorização de resíduos perigosos listados no 
anexo III da Portaria nº209/2004, de 3 de março, que realizem as operações de eliminação referidas na 
parte A do mesmo anexo, excluindo as operações D3 e D11 que são proibidas, ou as operações de 
valorização R1, R5, R6, R8 ou R9 referidas na parte B do mesmo anexo, com uma capacidade superior a 10t 
por dia. 5.3. Instalações de eliminação de resíduos não perigosos, que realizem as operações de eliminação 
D8 e D9 referidas na parte A do Anexo III da Portaria nº 209/2004 de 3 de março, com uma capacidade 
superior a 50t por dia 5.4. Aterros que recebam mais de 10 toneladas por dia ou com uma capacidade total 
superior a 25.000 toneladas, com exceção dos aterros de resíduos inertes. 

Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia 
Serra 

ValorAmbiente – Gestão e Administração de 
Resíduos da Madeira, S.A. 

Fonte: licenças ambientais (DROTA, comunicação escrita, 2013). 

A Central Térmica do Caniçal, localizada no concelho de Machico, produz dois tipos de águas 
residuais, de processo e domésticas. No primeiro caso, estas águas residuais são sujeitas 
essencialmente a um pré-tratamento de remoção de hidrocarbonetos que consiste num 
processo de centrifugação sucedido por uma fossa onde é feita a restante separação entre a 
água e os hidrocarbonetos. Posteriormente estes hidrocarbonetos são descarregados no coletor 
da zona industrial. No caso das águas residuais equiparadas a domésticas, a descarga é feita 
diretamente no coletor supramencionado para tratamento em ETAR. O arrefecimento do 
sistema é efetuado em circuito fechado, pelo que não existem descargas de água de 
refrigeração. Tendo em consideração o exposto, as cargas poluentes produzidas nesta instalação 
não foram quantificadas diretamente na análise efetuada já que apenas existe uma 
transferência dos efluentes para o coletor municipal. 
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Na Central Térmica da Vitória, situada no concelho do Funchal, existem duas linhas de 
tratamento nas Centrais I e II correspondentes a águas residuais processuais e águas residuais 
domésticas. As águas residuais afluentes à primeira linha de tratamento são sujeitas a um 
tratamento por aquecimento de modo a favorecer a separação da água dos hidrocarbonetos. 
Esta etapa é sucedida por uma etapa de filtração e uma final de decantação. Estas águas 
residuais tratadas são descarregadas junto à costa, próximo da foz da Ribeira dos Socorridos. As 
águas residuais domésticas produzidas na instalação são por sua vez conduzidas a uma fossa 
séptica com descarga final no solo. Na Central III, as águas residuais de processo são 
encaminhadas a dois tanques com tratamento por oxigénio dissolvido, doseamento químico e 
carvão ativado. Este efluente tratado é descarregado na Ribeira dos Socorridos, enquanto os 
óleos são armazenados para posterior recolha por um operador licenciado. As linhas de 
tratamento de águas residuais domésticas existentes na Central III são semelhantes à da Central 
I e II, com recurso a duas fossas sépticas e descarga no solo. 

O tratamento dos lixiviados na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra 
consiste no encaminhamento destes para uma lagoa de tratamento, seguido de um tratamento 
físico-químico com injeção de leite de cal e cloreto de ferro e finalizado com um tratamento 
terciário por osmose inversa Existem ainda na estação dois separadores de hidrocarbonetos que 
recebem potenciais derrames da bacia de retenção dos depósitos de gasóleo e que são 
posteriormente recolhidos por operador licenciado. A água residual tratada proveniente do 
tratamento terciário é reaproveitada para ser usada como água de processo da instalação. As 
águas residuais domésticas e industriais produzidas na estação são por sua vez reencaminhadas 
para ETAR que descarrega, pontualmente, no coletor municipal. Tendo em consideração o 
exposto, as cargas poluentes produzidas nesta instalação não foram quantificadas diretamente 
na análise efetuada. 

 

2.1.1.1.2.2 Aterros e lixeiras 

Nos aterros sanitários são produzidos lixiviados em resultado da percolação da água pela massa 
de resíduos, com a extração de materiais dissolvidos ou em suspensão. Na maioria dos aterros 
sanitários, os lixiviados são compostos não só pelas águas de origem externa, como as pluviais 
ou as de escoamento superficial, que se infiltram e percolam na massa de resíduos 
transportando os seus contaminantes, como também pelo teor em água contido nos resíduos 
dos resíduos e água que se liberta como consequência das reações de decomposição dos 
mesmos. 

A quantidade e qualidade dos lixiviados dependem de diversos fatores, como a precipitação, a 
evaporação, a infiltração, o escoamento superficial e a composição dos resíduos (i.e. fração 
orgânica, biodegradabilidade e dimensão dos resíduos), entre outros. A produção máxima dá-
se, geralmente, no final do inverno e durante a primavera. 
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Quadro 2.4: Valores típicos da composição de lixiviados de aterros jovens e de aterros antigos 

Parâmetros 
Aterro jovem (< 2 anos) Aterro Antigo (> 10 anos) Aterro Sanitário 

Intervalo de Valores Valores típicos Intervalo de Valores Intervalo de Valores Valores típicos 

pH 4,5 – 7,5 6 6,6 – 7,5 5,3 – 8,5 6 

CBO5 (mg/l) 2000 – 30000 10000 100 – 200 500 – 5000 2000 

CQO (mg/l) 3000 – 60000 18000 100 – 500 2000 – 45000 10000 

COT (mg/l) 1500 – 20000 6000 80 – 160 1300 – 20000 6000 

SST (mg/l) 200-2000 500 100 – 400 200 – 1000 500 

Azoto orgânico (mg/l) 10 – 800 200 80 – 120 10 – 600 200 

Azoto amoniacal (mg/l) 10 – 800 200 20 – 40 300 – 3000 1500 

Nitratos (mg/l) 5- 40 25 5 – 10 5 - 40 25 

Fósforo Total (mg/l) 1 – 100 30 5 – 10 1 – 70 30 

Ortofosfatos (mg/l) 4 - 80 20 4 – 8 1 – 50 20 

Alcalinidade em CaCO3 (mg/l) 1000 – 10000 3000 200 – 1000 1000 – 10000 3000 

Dureza total em CaCO3 (mg/l) 300 – 10000 3500 200 – 500 300 – 10000 3500 

Ca (mg/l) 200 - 300 1000 100 – 400 200 - 3000 1000 

Mg (mg/l) 50 – 1500 250 50 – 200 50 – 1500 250 

K (mg/l) 200 – 1000 300 50 – 400 200 - 2000 300 

Na (mg/l) 200 – 2500 500 100 - 200 200 – 2000 500 

Cloretos (mg/l) 200 – 3000 500 100 – 400 100 – 3000 500 

Fosfatos (mg/l) 50 – 1000 300 20 – 50 100 – 1500 300 

Ferro total (mg/l) 50 - 1200 60 20 - 200 50 - 600 60 

Fonte: Santos (2008). 
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A rejeição ou descarga das águas lixiviantes em meio aquático ou no solo é abrangida tanto pelo 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, como pela legislação específica para a descarga de 
substâncias perigosas já mencionada na presente secção. A descarga em coletores para 
posterior tratamento em ETAR obedece aos regulamentos municipais de descarga estabelecidos 
para receção de águas residuais na rede de coletores. No caso das instalações PCIP, os valores 
limite de emissão e o autocontrolo a realizar são estabelecidos nas respetivas licenças 
ambientais. 

Conforme anteriormente referido, os poluentes PRTR mais característicos dos aterros são o 
Azoto, o Carbono Orgânico Total, os Cianetos, Fenóis, Arsénio e seus compostos, Cobre e seus 
compostos, Crómio e seus compostos, Níquel e seus compostos, Zinco e seus compostos. 

Na área de estudo encontram-se em operação dois aterros urbanos, nomeadamente a segunda 
fase B do aterro da meia serra (com uma célula para escórias e Resíduos Sólidos Urbanos – RSU 
– e uma célula para cinzas inertizadas) e uma célula fusível do Porto Santo. Em termos de aterros 
de inertes, são igualmente duas as unidades em operação, sendo a distribuição geográfica 
análoga à dos aterros urbanos: um aterro na Quinta Terra Boa, na ilha da Madeira e um no Porto 
Santo. 

Em adição a estas instalações, deve ser feita referência à existência de quatro aterros urbanos 
encerrados: 

 Antigo aterro da Meia Serra; 

 1ª Fase do aterro da Meia Serra; 

 2ª Fase A do aterro da Meia Serra; 

 Aterro controlado do Porto Santo. 

Como se referiu anteriormente, a estação de tratamento de resíduos sólidos existentes na 
Madeira não efetua descargas diretas no meio hídrico, sendo os efluentes tratados 
descarregados no coletor municipal. Neste contexto, devem no entanto ser referidos os 
impactes das descargas das estações da Valor Ambiente nos recursos hídricos. As estações de 
transferência das zonas Oeste e Leste foram responsáveis por apenas 0,02% das contribuições 
totais de CQO do setor industrial para o meio hídrico em 2009. A contribuição total anual em 
termos de cargas poluentes afluentes ao meio hídrico encontra-se representada no quadro 
abaixo. Refira-se que a estação de transferência da zona Leste (ETZL) encontra-se situada na 
bacia hidrográfica da Ribeira de Porto Novo, enquanto a da zona Oeste (ETZO) situa-se na bacia 
hidrográfica da Ribeira Brava. 

Quadro 2.5: Cargas afluentes ao meio hídrico, em 2009, com origem nas estações de transferência de 
RSU 

Cargas afluentes (kg/ano) ETZL ETZO 

CQO 317,5 394,3 

CBO5 29,3 29,3 

SST 306,4 135,9 

N 36,0 58,4 
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Cargas afluentes (kg/ano) ETZL ETZO 

P 13,6 11,7 

No que concerne a lixeiras, de acordo com o PRAM (Procesl et al., 2002) existem na área de 
estudo 5 destas instalações desativadas. Do total de lixeiras existentes, quatro situam-se na ilha 
da Madeira, mais concretamente nas bacias da Ribeira da Janela e Costa Oeste e duas na bacia 
da Ponta do Sol. A outra lixeira desativada situa-se na costa norte da ilha de Porto Santo. 
Atendendo ao facto de não terem sido fornecidas informações atualizadas sobre o estado de 
selagem destas instalações, é possível que algumas das lixeiras possam constituir fontes de 
poluição difusa. 

 

2.1.1.1.2.3 Indústria extrativa 

2.1.1.1.2.3.1 Explorações mineiras 

Segundo dados do INE (2013), não existiam em 2011 na Região Autónoma da Madeira 
explorações mineiras. 

 

2.1.1.1.2.3.2 Pedreiras 

Na RH10, de acordo com a informação fornecida, existem 7 pedreiras em exploração. Destas, 5 
situam-se na ilha da Madeira, maioritariamente nas vertentes sul da ilha. No quadro abaixo 
estão representadas as pedreiras ativas na área de estudo.  

Quadro 2.6: Pedreiras em exploração existentes na RH10 

Instalação Concelho Bacia Hidrográfica 

Pedreira da Ponta do Pargo Calheta Costa Oeste 

Pedreira da Ribeira Funda Calheta Costa Oeste 

Pedreira da Malhadinha Ponta do Sol Ribeira da Ponta do Sol 

Pedreira Brimade Fundoa Funchal Ribeira do Funchal 

Pedreira Monte Funchal Ribeira do Funchal 

Pedreira Rocha de Nossa Senhora Porto Santo Porto Santo 

Pedreira do Farrobo Porto Santo Porto Santo 

Estas explorações podem constituir uma fonte de pressão nas massas de água superficiais, 
nomeadamente através da lixiviação das escombreiras ou do arrastamento de sólidos. As 
consequências previsíveis consistem no aumento da turbidez e consequente descida da 
qualidade das massas de água, como também no possível assoreamento das mesmas. Acresce-
se ainda a possibilidade de ocorrência de acidentes, com o consequente agravamento dos riscos 
para o meio hídrico. 
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2.1.1.1.2.3.3 Areeiros 

De acordo com informação do Censos 2011 (INE, 2013), na área de estudo existiam em 2011 
vinte explorações de extração de pedra, areia e argila. Atendendo ao facto de que esta 
informação não faz distinção entre estas atividades, estima-se que existam um máximo de 13 
explorações de areia na Região Autónoma da Madeira. 

As pressões sobre as massas de água resultantes desta atividade são idênticas às descritas na 
secção anterior, sendo que a magnitude do risco para o meio hídrico está diretamente 
relacionada com a localização da exploração. 

 

2.1.1.1.2.3.4 Outras indústrias 

Das 11 rejeições consideradas para a estimativa de cargas anuais afluentes ao meio hídrico no 
contexto industrial, verifica-se alguma diversidade nos setores associados às mesmas. Destas 
rejeições destaca-se a existência de 3 pertencentes aos parques empresariais de Câmara de 
Lobos, Machico e Calheta, respetivamente. Estas três descargas representam apenas 0,02% do 
total das cargas de CQO rejeitadas provenientes do setor industrial. De entre as restantes 
rejeições não enquadráveis em nenhuma das subsecções precedentes, são evidenciáveis, em 
termos de cargas, as provenientes do centro de abate da RAM – Caram, com uma descarga anual 
de Azoto total de2.348,3 kg e da instalação Barral, pertencente à Zagope, com rejeições anuais 
em 2009 de CQO que perfazem 2.650,4 kg. 

 

2.1.1.1.3 Setor agropecuário 

Na análise das fontes de pressão pontuais com origem agropecuária apenas foi considerada uma 
descarga. Este facto deve-se à inexistência de descargas no meio hídrico das instalações 
PCIP/PRTR no ano de 2009, sendo no entanto relevante para o presente estudo sublinhar a 
existência destas instalações. Assim, na estimativa de cargas de CQO, CBO5, SST, Azoto e Fósforo 
afluentes ao meio hídrico apenas foram quantificadas as descargas provenientes da ETAR da 
Sodiprave, situada na bacia da Ribeira de Santa Cruz e no concelho de Santa Cruz. A estimativa 
de cargas foi efetuada com recurso às análises de periodicidade mensal de concentrações de 
poluentes no efluente da ETAR, que foram disponibilizadas. 

 

2.1.1.1.3.1 Instalações PCIP (regime de Prevenção e Controlo Integrado de Poluição) 

Na RH10 existiam em 2009 duas agropecuárias abrangidas pelo Diploma PCIP (quadro seguinte). 
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Quadro 2.7 – Agropecuárias da RH10 abrangidas pelo Diploma PCIP no ano de 2009 

Atividade e instalação Operador 

6.Outras atividades/6.6ª) Instalações para a criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos, com espaço para 
mais de 40.000 aves 

Aviatlântico, Avicultura, S.A. Aviatlântico, Avicultura, S.A. 

Nunes & Freitas, Lda. - Avicultura Nunes & Freitas, Lda. - Ovogirão 

Fonte: licenças ambientais (DROTA, comunicação escrita, 2013). 

A instalação de avicultura Aviatlântico possui na sua instalação na Cova do Feitor uma fossa 
séptica tricompartimentada para separação das águas residuais. As águas negras, onde se 
incluem as águas de lavagem dos pavilhões onde é feita a criação intensiva das aves, são 
encaminhadas para um dos compartimentos da fossa e posteriormente recolhidas por uma 
entidade licenciada. As restantes águas residuais, provenientes dos duches, são descarregadas 
diretamente nos poços absorventes. As águas pluviais produzidas nesta instalação são 
descarregadas diretamente no meio recetor, mais concretamente no Ribeiro dos Rochões.  

A outra instalação existente na Madeira de criação intensiva de aves com uma produção 
existente superior a 40.000 animais, a Nunes & Freitas, Lda. possui um processo de drenagem e 
tratamento de águas residuais e pluviais idêntico ao descrito acima na instalação PCIP da mesma 
categoria Aviatlântico. 

Como se referiu anteriormente, em 2009 nenhuma destas instalações reportou emissões de 
poluentes para a água. 

 

2.1.1.1.4 Substâncias prioritárias e outros poluentes e poluentes específicos 

Algumas substâncias, atendendo ao seu carater tóxico, persistente e de bioacumulação, foram 
classificadas como prioritárias, devendo os Estados-Membros adotar medidas para eliminar a 
poluição das águas de superfície provocada pelas mesmas e para reduzir progressivamente a 
poluição causada por outras substâncias que, de outra forma, prejudique o alcance dos objetivos 
relativos às massas de águas de superfície. 

 

2.1.1.1.4.1 Instalações abrangidas pelo regulamento PRTR 

O Regulamento (CE) n.º 166/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à criação do 
Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes, e que altera as Diretivas 
91/689/CEE do Conselho, de 12 de dezembro e 96/61/CE do Conselho, de 24 de setembro, (o 
“Regulamento PRTR-E”), foi aprovado em 18 de janeiro de 2006. A sigla PRTR significa “Pollutant 
Release and Transfer Register”. O Protocolo PRTR da Convenção de Aarhus é um mecanismo 
que tem por objetivo facilitar o acesso do público à informação sobre ambiente. 
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A informação quantitativa sobre emissões das instalações PRTR engloba conjuntos de 
substâncias para o meio hídrico, nomeadamente substâncias prioritárias e outros poluentes, 
designadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, que transpõe a Diretiva 
2008/105/CE, e poluentes específicos, designados como preocupantes ao nível do Estado-
Membro. Estes dados correspondem apenas às instalações que excederam os limiares de 
emissão apresentados no Anexo II do Regulamento PRTR, não representando, desta forma, 
todas as emissões para a água, nem o universo de unidades industriais que emitem estas 
substâncias. 

Quadro 2.8: Listagem de estabelecimentos divulgados no ciclo PRTR 2013 

Ano de Reporte 2013 

Último Ano de Reporte 2010 

Nome da Organização Nunes & Freitas, Lda. 

Nome do Estabelecimento Nunes & Freitas, Lda. 

Nacional ID 100009800 

Código APA do estabelecimento APA00082035 

Morada Caminho do Vital 58 

Código Postal 9300-000 

Localidade Câmara de Lobos 

Bacia Hidrográfica Madeira 

Região (NUTS II) RA Madeira 

Grupo de Atividades Produção Animal 

Código da Atividade PRTR principal 
7.(a) Instalações para criação intensiva de aves de capoeira 

ou de suínos 

Subcódigo PRTR 
7.(a) (ii) Com capacidade para 2000 ou mais porcos de 

engorda (de mais de 30 kg) 

Nome Subcódigo PRTR Suinicultura (porcos de engorda) 

Fonte: APA, 2016. 

Os resultados PRTR Portugal revelam a inexistência de emissões de substâncias prioritárias e 
outros poluentes para as massas de água da RH10 (Quadro 2.9). 

Quadro 2.9: Listagem de poluentes divulgados no ciclo PRTR 2013 

Ano 2013 

Nacional ID 100009800 

Código APA APA00082035 

Nome da Organização Nunes & Freitas, Lda. 

Nome do Estabelecimento Nunes & Freitas, Lda. 

Grupo de Atividades Produção Animal 

Código da Atividade PRTR principal 7.(a) 

Subcódigo PRTR 7ai 
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Nome Subcódigo PRTR Avicultura 

Meio Ar 

Tipo de descarga (Emissão ou Transferência) Emissão 

Família de poluentes Outros gases 

Poluente Amoníaco (NH3) 

Método de Determinação Cálculo 

Quantidade total (kg/ano) 10.880,88 

Fonte: APA, 2016. 

 

2.1.1.1.4.2 Instalações abrangidas pelo regime de prevenção e controlo de acidentes graves 

O Decreto-lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, transpõe para o direito interno a Diretiva 
2012/18/UE e estabelece o regime de prevenção e controlo de acidentes graves que envolvem 
substâncias perigosas e limitação das suas consequências para a saúde humana e o ambiente 

Este diploma revoga o Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 
42/2014, sendo que a principal alteração introduzida é a adaptação do anexo I, que prevê as 
categorias de substâncias perigosas, ao sistema de classificação de substâncias e misturas 
definido pelo Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 2008 (CLP). 

O Quadro 3.29 apresenta o número de estabelecimentos abrangidos pelo regime PAG (nível 
inferior e superior de perigosidade) na região hidrográfica para o ano 2011. 

Quadro 2.10: Número de instalações abrangidas pelo regime de prevenção e controlo de acidentes 
graves, por nível de perigosidade, na RH10 

Nível de perigosidade Instalações (N.º) 

Nível inferior de perigosidade 2 

Nível superior de perigosidade 1 

TOTAL 3 

Fonte: Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira; Serviço 
Regional de Proteção Civil, IP – RAM. 

Na Região Autónoma da Madeira existem apenas três estabelecimentos sob a alçada desta 
diretiva: 

 A Companhia Logística de Combustíveis da Madeira (CLCM) – situada na Zona Franca 

Industrial da freguesia do Caniçal, concelho de Machico; 

 A UAG-Socorridos, situada no Funchal no lugar da Vitória, que visa a introdução de gás 

natural na Madeira, proporcionando à economia regional uma nova matéria-prima 
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energética mais limpa, mais amiga do ambiente e competitiva face ao petróleo e seus 

derivados; 

 E a CTV, também situada no Funchal, na margem esquerda da foz da ribeira dos Socorridos, 

no sítio da Vitória, freguesia de São Martinho. Esta instalação é responsável por cerca de 

60% do total da energia elétrica produzida na Ilha da Madeira e está a cargo da Empresa de 

Eletricidade da Madeira, S.A. 

 

2.1.1.2 Pressões associadas a fontes difusas 

2.1.1.2.1 Setor agropecuário e das pescas 

2.1.1.2.1.1 Agricultura 

O modelo utilizado para fazer o balanço bruto de nutrientes, bem como a estimativa da 
exportação de nutrientes para as massas de água, foi o modelo de bacia SWAT. O principal 
objetivo deste modelo é prever impactes de longo prazo de práticas agrícolas. Entre outros 
parâmetros este modelo permite estipular rotações de plantas, datas de sementeira e colheita, 
taxas e momento de aplicação de fertilizantes, pesticidas e rega. É também usado para simular 
o ciclo da água e o ciclo do azoto e fósforo. Permite ainda avaliar a eficiência ambiental da 
implementação de boas práticas agrícolas, bem como políticas alternativas de gestão do solo. 

Como resultado da aplicação do modelo descrito, foram estimadas as seguintes cargas de azoto 
e fósforo adicionadas às massas de água de forma difusa, por bacia hidrográfica da RH10. Estes 
resultados correspondem a um ano hidrológico médio. 

Quadro 2.11: Cargas poluentes de origem difusa totais e unitárias de N e P, associadas à agricultura 

Bacia Hidrográfica3 
Cargas Poluentes (t/ano) Cargas Poluentes (kg/ha.ano) 

Ntotal Ptotal Ntotal Ptotal 

Costa Leste 6,7 1,3 4,97 0,95 

Costa Oeste 40,3 4,2 6,02 0,63 

Rib. Brava 192,6 25,7 43,21 5,76 

Rib. da Boaventura 4,6 0,2 4,23 0,22 

Rib. da Janela 227,7 29,1 36,43 4,66 

Rib. da Madalena 27,3 3,7 16,73 2,26 

Rib. da Ponta do Sol 76,4 9,5 25,46 3,17 

Rib. da Tábua 46,0 6,2 49,07 6,58 

Rib. de Manchico 10,6 1,4 3,49 0,47 

                                                           
3 Nota: As bacias hidrográficas (principais) agregam um conjunto de massas de água – caso da bacia das ribeiras do Funchal 
(abreviadamente designada por Rib. do Funchal), que agrega várias massas de água / ribeiras do município do Funchal. 
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Bacia Hidrográfica3 
Cargas Poluentes (t/ano) Cargas Poluentes (kg/ha.ano) 

Ntotal Ptotal Ntotal Ptotal 

Rib. de Porto Novo 32,9 5,1 8,58 1,32 

Rib. de S.Bartolomeu 31,7 4,4 10,04 1,40 

Rib. de Santa Cruz 16,3 2,3 8,88 1,26 

Rib. de São Jorge 102,5 13,6 18,75 2,50 

Rib. de São Vicente 209,4 28,4 43,48 5,91 

Rib. do Campanário 2,6 0,5 2,45 0,47 

Rib. do Faial 218,9 28,3 33,05 4,27 

Rib. do Funchal 114,0 16,0 18,53 2,60 

Rib. do Porco 151,1 19,8 43,57 5,72 

Rib. do Seixal 102,1 13,4 33,63 4,40 

Rib. dos Socorridos 182,4 25,5 28,82 4,03 

Porto Santo 9,0 1,4 2,23 0,34 

Total 1.805,2 240,1 23,07 3,07 

Verifica-se no quadro acima, que em termos absolutos as bacias hidrográficas com um maior 
input de cargas poluentes com origem agrícola são as da Ribeira da Janela, Ribeira do Faial e 
Ribeira de São Vicente. Conjuntamente, as cargas originadas nestas bacias hidrográficas 
representam 36,3% do total de azoto e 35,7% do total de fósforo proveniente da agricultura na 
RH10.  

No que concerne a cargas unitárias por unidade territorial, as bacias hidrográficas da Ribeira 
Brava, Ribeira da Tábua, Ribeira do Porco e Ribeira de São Vicente são as mais pressionadas pela 
agricultura, tanto em cargas de azoto como de fósforo. De modo geral, a influência da 
agricultura em termos de cargas poluentes na RH10 traduz-se em 23 kg/ha/ano de azoto total e 
3 kg/ha/ano de fósforo. 

Estes resultados indicam que existe uma maior concentração de explorações associadas a esta 
atividade económica nos concelhos de São Vicente e Ribeira Brava. 

 

2.1.1.2.1.2 Pecuária 

Tendo como base os dados do Recenseamento Agrícola de 2009 (INE, 2011), foram estimadas 
as potenciais cargas poluentes associadas às explorações agropecuárias da RH10. A estimativa 
foi efetuada atendendo ao número de efetivos existentes e às cargas unitárias recomendadas 
pelo Código de Boas Práticas Agrícolas (MADRP, 1997). Considerando que os dados 
apresentados no Recenseamento Agrícola estão distribuídos por concelho, foi assumida uma 
distribuição homogénea do efetivo animal de modo a poder estimar as cargas poluentes de 
azoto e fósforo por bacia hidrográfica.  

Para a estimativa destas cargas foram consideradas todas as espécies animais quantificadas no 
Recenseamento Agrícola de 2009, nomeadamente bovinos, suínos, ovinos, equídeos, aves, 
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caprinos e coelhos. No quadro abaixo apresentam-se as cargas totais e unitárias estimadas para 
o ano de 2009, por bacia hidrográfica. 

Quadro 2.12: Cargas poluentes de origem difusa totais e unitárias de N e P, associadas a explorações 
agropecuárias, para o ano de 2009 

Bacia Hidrográfica4 
Cargas Poluentes (t/ano) Cargas Poluentes (kg/ha.ano) 

Ntotal Ptotal Ntotal Ptotal 

Costa Leste 9,4 4,2 7,00 3,09 

Costa Oeste 51,8 19,1 7,74 2,85 

Rib. Brava 37,1 16,1 8,31 3,61 

Rib. da Boaventura 70,4 36,5 65,26 33,80 

Rib. da Janela 36,0 13,5 5,75 2,16 

Rib. da Madalena 15,4 6,4 9,42 3,90 

Rib. da Ponta do Sol 30,0 12,8 10,00 4,26 

Rib. da Tábua 7,5 3,3 8,02 3,48 

Rib. de Manchico 27,7 12,8 9,14 4,20 

Rib. de Porto Novo 244,0 126,4 63,69 32,98 

Rib. de S.Bartolomeu 26,2 9,6 8,30 3,05 

Rib. de Santa Cruz 119,6 61,9 65,09 33,71 

Rib. de São Jorge 41,8 18,3 7,65 3,35 

Rib. de São Vicente 12,2 6,1 2,52 1,27 

Rib. do Campanário 8,5 3,7 8,16 3,54 

Rib. do Faial 49,0 21,5 7,40 3,24 

Rib. do Funchal 21,7 9,8 3,52 1,59 

Rib. do Porco 8,3 4,3 2,40 1,25 

Rib. do Seixal 11,8 4,4 3,87 1,44 

Rib. dos Socorridos 85,6 61,5 13,51 9,71 

Porto Santo 12,5 5,7 3,10 1,42 

Total 926,5 457,8 11,84 5,85 

Das bacias hidrográficas da RH10, a da Ribeira de Porto Novo é aquela que mais se encontra 
pressionada, tanto em termas de cargas totais como unitárias. Esta bacia hidrográfica encontra-
se situada quase em toda a sua totalidade no concelho de Santa Cruz, que é aquele que mais 
efetivos animais apresentava em 2009. De entre as restantes bacias hidrográficas, apenas as da 
Ribeira de Santa Cruz e da Ribeira dos Socorridos são significativamente pressionadas. No 
primeiro caso é igualmente o efetivo animal existente no concelho de Santa Cruz que contribui 
para a produção elevada de cargas poluentes difusas, enquanto no segundo caso, a bacia 
hidrográfica abrange a totalidade do concelho de Câmara de Lobos.  

                                                           
4Nota: As bacias hidrográficas (principais) agregam um conjunto de massas de água – caso da bacia das ribeiras do Funchal 
(abreviadamente designada por Rib. do Funchal), que agrega várias massas de água / ribeiras do município do Funchal. 
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No contexto da presente estudo é interessante analisar quais são as espécies animais que mais 
contribuem para o input de azoto e fósforo em termos de poluição difusa. Deste modo, nos 
gráficos seguintes representam-se as proporções de cargas de azoto e fósforo afluentes à RH10 
de que cada uma das espécies agropecuárias é responsável. 

Figura 2.1: Proporções das contribuições das diferentes espécies agropecuárias para as cargas de 
azoto (a) e fósforo (b) afluentes à RH10 

 

(a) 

 

(b) 

 

Em traços globais, as explorações de bovinos e suínos são que constituem um peso maior na 
produção de azoto e fósforo. No caso particular do fósforo, as instalações de criação de aves 
também têm uma preponderância significativa. Por seu lado, os equídeos e os coelhos são 
espécies que menos importância têm em termos gerais para este tipo de atividade económica 
na Região Autónoma da Madeira. 

 

2.1.1.2.1.3 Pesca 

A pesca constitui uma pressão direta sobre as comunidades biológicas, em particular sobre as 
comunidades piscícolas, podendo afetar direta ou indiretamente o funcionamento dos 
ecossistemas aquáticos, nomeadamente através de alterações na estrutura trófica. 

À Direção Regional de Florestas e Conservação da Natureza (DRFCN) cabe a obrigação de 
assegurar e promover a gestão e ordenamento e a fiscalização da pesca nas águas interiores da 
Ilha da Madeira, pelo que desenvolve ações de proteção e manutenção da fauna aquícola, tanto 
existente como introduzida no sistema hidrográfico, conserva os seus habitats e garante a 
fiscalização e cumprimento da legislação vigente. 

A Direção Regional de Florestas e Conservação da Natureza (DRFCN) é o organismo com 
responsabilidade na gestão da pesca de águas interiores da ilha da Madeira, promovendo a 
exploração sustentável dos recursos aquícolas. 
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A Portaria n.º 21542, de 20 de setembro “regula o exercício da pesca nas águas interiores da 
ilha da Madeira”, limitando-o a um caráter desportivo, autorizando-se somente para a Enguia a 
pesca profissional “se porventura se verificar a existência de condições que o justifiquem”. 

As zonas de pesca deverão localizar-se apenas nos troços onde, ao longo de todo o ano, existam 
fluxos de água aceitáveis. De acordo com a legislação vigente: 

 A pesca das espécies piscícolas existentes nas águas interiores é permitida em todo o ano, 

salvo quando se justifique a sua proteção, o que será anunciado por editais. 

 É, no entanto, proibido pescar nas zonas aquáticas designadas e assinaladas pela DRFCN 

para abrigos, desovadeiras e viveiros de reprodução, bem como, e independentemente de 

qualquer delimitação especial, dentro das eclusas, aquedutos ou passagens para peixes. 

 O exercício da pesca é interdito nos troços de curso de água a seguir indicados: 

 No Ribeiro Frio, desde a nascente até à ponte junto ao Posto Aquícola; 

 Na Ribeira de São Jorge, desde a sua nascente na Ribeira Grande até à confluência do Ribeiro 

Bonito, seu afluente da margem esquerda, incluindo o próprio Ribeiro Bonito; 

 Na Ribeira de São Vicente, a montante da confluência da Ribeira Grande e da Ribeira da 

Vargem, incluindo estas e seus tributários; 

 Na Ribeira da Janela, no troço das nascentes do Ribeiro do Alecrim e Ribeiro do Lageado, 

que ficam a montante da levada que alimenta a câmara de carga da central hidroelétrica da 

Calheta (Chão do Paul). 

 Outras restrições poderão ser temporariamente determinadas, mediante proposta da 

DRFCN, com o fim de assegurar o repovoamento dos cursos de água ou lagoas. 

As zonas de abrigo efetuam-se em massas de água cujas potencialidades biogenéticas possam 
contribuir para o incremento da fauna piscícola que nelas constitui habitat, quer pela proteção 
dada aos reprodutores, quer pela anulação das capturas. 

Na RH10 a pesca em águas interiores praticamente não tem expressão, o que se deve não só às 
características dos próprios recursos hídricos, como à ausência de uma verdadeira fauna 
piscícola nativa. 

 

2.1.1.2.2 Fontes difusas com origem doméstica 

Considerando os dados fornecidos, referentes à informação geográfica relativa a fossas sépticas 
fornecida pela IGA, S.A., apenas 4 das 66 fossas inventariadas possuem poço absorvente. Não 
havendo no entanto informação sobre quais destas utilizam o poço absorvente para a recolha 
de águas residuais ou para recolha exclusiva de águas pluviais, optou-se por não quantificar as 
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cargas originadas nestas infraestruturas. Assume-se igualmente que as restantes fossas são 
estanques, não possuindo assim importância para a quantificação de cargas poluentes de 
origem difusa. 

Refira-se no entanto que o PRAM (Procesl et al., 2002) menciona a existência de várias dezenas 
de milhares de fossas dispersas pelas zonas mais isoladas e/ou mais elevadas. Estas 
infraestruturas não se encontram no entanto inventariadas, não sendo possível desse modo 
quantificar o seu impacto nos recursos hídricos. 

Neste contexto é no entanto considerada para o quantitativo total de cargas poluentes com 
origem difusa a descarga da ETAR do Hotel Quinta do Girão visto que o efluente tratado é 
reutilizado na rega. Esta instalação, situada no concelho de Câmara de Lobos, bacia hidrográfica 
da Ribeira dos Socorridos, contribuiu em 2009 com 54,8 kg de azoto e 11 kg de fósforo. 

 

2.1.1.2.3 Turismo 

O setor do Turismo desempenha um papel fundamental na economia da Região Autónoma da 
Madeira, envolvendo diversos sectores da atividade económica, incluindo hotelaria, operadores 
turísticos, agências de viagem, restauração, comércio, portos, aeroportos, companhias aéreas, 
empresas de transporte, empresas de animação turística, estabelecimentos de ensino e 
entidades governamentais. 

Tendo como referência o ano de 2013, estima-se que o impacto global do sector na economia 
RAM represente aproximadamente 30% do VAB gerado, 24% do PIB e mais de 15% do total de 
emprego da Região. 

Os empreendimentos turísticos com campos de golfe constituem um motor basilar desta 
indústria pois estão associados ao chamado turismo de qualidade, o qual contribui ainda com 
efeitos colaterais e multiplicadores para a economia local e, consequentemente, nacional. 

Na Madeira existem atualmente três campos de golfe em exploração, dois situados na ilha da 
Madeira e um em Porto Santo. Estes campos ocupam uma área total de 158,9 ha. 

Quadro 2.13: Campos de golfe em exploração na RH10 

Nome Concelho Bacia hidrográfica Área (ha) 

Palheiro Funchal Ribeira do Funchal/Ribeira de Porto Novo 38,8 

Santo da Serra Machico Ribeira de Machico 62,3 

Porto Santo Porto Santo Porto Santo 57,9 

As áreas referidas foram delimitadas no âmbito do PGRH de forma a permitir a estimativa das 
cargas de azoto e fósforo que em média poderão ser adicionadas a cada bacia pela exploração 
desses campos de golfe. Para esta estimativa utilizaram-se os seguintes dados do “Estudo sobre 
o Golfe no Algarve” (Universidade do Algarve, 2004) – Volume II (Cenários de Desenvolvimento): 

 Indicadores Agroambientais – Adubos – Média – Greens/Tees 
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 240 kg azoto N / (ha.ano); 

 80 kg fósforo P2O5 / (ha.ano); 

 Indicadores Agroambientais – Adubos – Média – Fairways/roughs 

 200 kg azoto N / (ha.ano); 

 60 kg fósforo P2O5 / (ha.ano). 

De seguida apresentam-se os resultados da metodologia descrita por bacia hidrográfica da 
RH10, que foram obtidos considerando uma proporção média de greens/tees e fairways/roughs 
de 25 e 75%, respetivamente. 

Quadro 2.14: Cargas poluentes de origem difusa totais e unitárias de N e P, associadas à exploração de 
campos de golfe, para o ano de 2009 

Bacia Hidrográfica5 
Cargas Poluentes (t/ano) Cargas Poluentes (kg/ha.ano) 

Ntotal Ptotal Ntotal Ptotal 

Rib. do Funchal 2,5 0,8 0,41 0,13 

Rib. de Porto Novo 5,6 1,7 1,47 0,50 

Rib. de Machico 13,1 4,0 4,31 1,33 

Porto Santo 12,2 3,8 3,01 0,59 

Total 33,4 10,3 0,43 0,13 

Como seria expectável, considerando que o campo de golfe Santo da Serra é o maior, a bacia 
hidrográfica da Ribeira de Machico é aquela que se encontra mais pressionada, tanto em termos 
absolutos como relativos. Com efeito, atendendo que a bacia hidrográfica em causa apenas 
possui cerca de 3.000 ha, as cargas poluentes verificadas são relativamente altas. Por sua vez, o 
campo de golfe do Palheiro, situado no concelho do Funchal, é atravessado pela divisão entre 
duas bacias hidrográficas, sendo que a contribuição de cargas poluentes é dividida entre as duas, 
resultando em cargas unitárias mais baixas em cada uma destas. 

 

2.1.2 Massas de águas subterrâneas 

No presente capítulo apresentam-se as principais pressões inventariadas na RH10 e que 
potencialmente poderão contribuir para o não cumprimento dos objetivos ambientais das 
massas de água subterrânea, bem como afetar os ecossistemas aquáticos e terrestres que delas 
dependem ou condicionar a sua utilização para os diferentes fins a que se destinam (em 
particular o abastecimento público). 

                                                           
5 * Nota: As bacias hidrográficas (principais) agregam um conjunto de massas de água – caso da bacia das ribeiras do Funchal 
(abreviadamente designada por Rib. do Funchal), que agrega várias massas de água / ribeiras do município do Funchal. 
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De acordo com a alínea b) da parte II do Anexo I do Decreto-Lei n.º 77/2006 de 30 de março, 
consideram-se como potenciais pressões sobre a qualidade e quantidade das massas de água 
subterrânea as seguintes: 

 Tópicas; 

 Difusas; 

 Extração a partir de captações de água subterrânea; 

 Recarga artificial. 

Atendendo à posição geográfica, ao contacto das massas de água subterrânea com o oceano 
Atlântico e ao facto destas constituírem na ilha da Madeira uma origem de água de significativa 
relevância para os diferentes usos foi ainda analisada a pressão decorrente da: 

 Intrusão salina. 

 

2.1.2.1 Pressões associadas a fontes pontuais 

2.1.2.1.1 Descargas de águas residuais 

No âmbito do presente plano foram consideradas como potenciais pressões com origem pontual 
todas as descargas nas águas de superfície da RH10 cujos contaminantes podem chegar ao meio 
hídrico subterrâneo por recarga influente das massas de água superficiais e, consequentemente, 
contribuir para o incumprimento dos objetivos ambientais estabelecidos na Lei da Água/Diretiva 
Quadro da Água (LA/DQA).  

As pressões com origem pontual e potenciais impactes sobre as massas de água subterrânea 
estão essencialmente associadas às 35 descargas de águas residuais inventariadas resultantes 
de:  

 Efluentes urbanos; 

 Indústria; 

 Agropecuária. 

Quadro 2.15: Número de descargas de águas residuais inventariadas na RH10 sobre as massas de água 
subterrânea 

Massas de Águas Subterrâneas 
N.º de descargas de 
efluentes urbanos 

N.º de descargas 
industriais 

N.º de descargas de 
efluentes 

agropecuários 

Paul da Serra 10 2 - 

Maciço Central 8 8 3 

Caniçal 2 1 - 
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Massas de Águas Subterrâneas 
N.º de descargas de 
efluentes urbanos 

N.º de descargas 
industriais 

N.º de descargas de 
efluentes 

agropecuários 

Porto Santo 1 - - 

Total 216 11 3 

As descargas de águas residuais que atravessam as áreas de recarga das massas de água 
subterrânea podem introduzir de forma direta ou indireta no meio hídrico subterrâneo um 
conjunto de contaminantes que poderão contribuir para a degradação da sua qualidade. No 
Quadro 2.16 apresentam-se as principais cargas produzidas sobre cada uma das massas de água 
subterrânea com origem nas descargas de águas residuais inventariadas.  

Quadro 2.16: Cargas médias anuais descarregadas sobre as massas de água subterrânea da RH10 com 
origem nas descargas pontuais de águas residuais 

Massa de água subterrânea Cargas (kg/ano) 

Paul da Serra 

CBO5 3.760,4 

CQO 22.265,4 

N 657,6 

P 141,8 

SST 6.249,6 

Maciço Central 

CBO5 377.785,6 

CQO 3.760.451,9 

N 100.039,4 

P 14.901,0 

SST 627.615,8 

Caniçal 

CBO5 24.839,6 

CQO 49.683,4 

N 19.319,1 

P 2.759,9 

SST 41.396,8 

Porto Santo 

CBO5 0 

CQO 0 

N 0 

P 0 

SST 0 

Total 

CBO5 406.385,6 

CQO 3.832.400,7 

N 120.016,2 

                                                           
6 Não inclui descargas em meio aquático marinho, razão pela qual o valor é diferente do universo das descargas urbanas pontuais 
totais inventariadas na RH10. 
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Massa de água subterrânea Cargas (kg/ano) 

P 17.802,8 

SST 675.262,2 

As descargas diretas sobre as massas de água subterrâneas são significativamente inferiores 
àquelas que são produzidas nas bacias hidrográficas, uma vez que a maioria dessas descargas 
de águas residuais ocorre na zona costeira.  

Sobre todas as massas de água subterrânea em que ocorrem descargas pontuais de águas 
residuais verifica-se que o CQO, CBO5 e SST correspondem às cargas mais representativas. Não 
obstante o predomínio destas cargas, as mesmas não têm, ao contrário dos metais, compostos 
orgânicos ou micro-organismos, reflexos diretos na qualidade das massas de água subterrânea. 

Os nutrientes azoto e fósforo, com maior importância para a qualidade das massas de água 
subterrânea, apresentam uma diminuta representatividade face aos valores obtidos para os 
parâmetros referidos anteriormente. As maiores cargas de azoto e de fósforo ocorrem 
associadas a descargas sobre a massa de água subterrânea Maciço Central, correspondendo a 
mais de 80% do total destas cargas. Nas restantes massas de água subterrânea as cargas 
produzidas de azoto e de fósforo são praticamente inexpressivas. 

O maior número de pressões de origem pontual inventariadas sobre as massas de água 
subterrânea da RH10 refere-se às descargas de efluentes urbanos (21 descargas identificadas, 
correspondendo a 60% do total).  

Todas estas descargas correspondem a águas residuais tratadas em ETAR, sendo que ocorrem 
nas zonas baixas da ilha da Madeira, ou seja, junto à linha de costa. As descargas de águas 
residuais urbanas ocorrem assim fora das zonas de máxima infiltração das massas de água 
subterrânea, localizadas nas zonas altas e aplanadas da ilha da Madeira, minimizando desta 
forma a entrada de substâncias contaminantes para o meio hídrico subterrâneo.  

Considerando a localização dos pontos de descarga e as captações de água subterrânea 
inventariadas (preferencialmente ao longo das ribeiras) verifica-se que a maior parte das 
descargas é afastada ou ocorre a jusante das captações, não contribuindo deste modo para a 
afetação da qualidade da água subterrânea captada.  

É contudo provável que existam descargas de águas residuais não inventariadas e que estejam 
a contribuir, ainda que parcialmente, para alguns problemas de qualidade com nitratos 
detetados em alguns furos da massa de água subterrânea do Maciço Central, nomeadamente 
nos furos 5 e 6 da Ribeira dos Socorridos (JK5 e JK16) e no furo da ribeira de São João (JK19) que 
também já apresenta concentrações significativas de cloretos. 

Considerando os resultados da monitorização verifica-se que os furos 5 e 6 da Ribeira dos 
Socorridos apresentaram alguns incumprimentos relativamente ao nitrato no período 
compreendido entre 2006 e 2009. O furo 5 da Ribeira dos Socorridos é aquele em que se 
verificam as maiores concentrações de nitrato (14 análises com concentrações superiores a 50 
mg/l), sendo que se tem verificado uma melhoria nos últimos anos. O furo 6 da Ribeira dos 
Socorridos apresenta concentrações de nitrato inferiores, não se registando qualquer valor 
acima dos 50 mg/l (35 análises com concentrações superiores a 35 mg/l). Apesar de poder existir 
uma contribuição de descargas de águas residuais, considera-se que deverá ser a ocupação 
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agrícola na envolvente (pomares) que maior contributo terá para estas concentrações de 
nitratos. 

No caso do furo da Ribeira de S. João, onde se verificam várias análises com concentrações de 
nitratos superiores a 25 mg/l (26 análises entre 2006 e 2009), não se encontra inventariada 
qualquer pressão na sua envolvente. Neste furo registam-se em 41 análises, realizadas entre 
2006 e 2009, concentrações de cloretos acima dos 100 mg/l. Refira-se que este furo se localiza 
em tecido urbano descontínuo, sem que existam pressões difusas na envolvente, pelo que é 
provável que esta situação decorra de uma descarga não inventariada e que justificará um 
levantamento tendo em vista a identificação da pressão em causa. 

Os impactes na qualidade da água subterrânea da ilha da Madeira decorrentes das descargas de 
águas residuais urbanas são locais e muito pouco significativos no que respeita à sua 
contribuição para o incumprimento dos objetivos ambientais das massas de água subterrânea.  

No caso do Porto Santo, e uma vez que não está implementada uma rede de monitorização da 
qualidade, não é possível avaliar a pressão da única descarga de águas residuais urbanas. No 
entanto, e considerando o número e o tipo de pressão (água residual tratada na ETAR da Ponta) 
não são esperados impactes particularmente significativos. A ocorrerem impactes estariam 
sobretudo associados a situações em que não sejam respeitados os valores limites de emissão 
estipulados na legislação nacional ou na sequência de um acidente que origine a descarga de 
águas residuais não tratadas, situação contudo que até à data não é conhecida. 

Sobre as massas de água subterrânea da RH10 foram inventariadas 5 instalações abrangidas 
pelo Diploma PCIP. Estas instalações PCIP restringem-se à ilha da Madeira, nomeadamente: 

 AIE – Atlantic Islands Electricity, S.A. – Central Térmica do Caniçal; 

 Nunes e Freitas, Lda./Ovogirão – Avicultura; 

 Aviatlântico – Avicultura, S.A; 

 ValorAmbiente – Gestão e Administração de Resíduos da Madeira, S.A. – Estação de 

Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra. 

 EEM – Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A. – Central Térmica da Vitória; 

No caso da Central Térmica do Caniçal as descargas das águas residuais (de processo, após um 
pré-tratamento, e equiparadas a domésticas) são feitas no coletor da Zona Franca Industrial para 
tratamento em ETAR, pelo que a influência no meio hídrico subterrâneo é nula.  

Nas aviculturas Nunes e Freitas, Lda./Ovogirão e Aviatlântico as águas residuais são 
encaminhadas para uma fossa séptica tricompartimentada e depois são recolhidas para destino 
final adequado, pelo que a sua influência nas águas subterrâneas é inexistente. 

A Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra corresponde a um sistema 
integrado de tratamento e destino final dos resíduos sólidos urbanos da Região Autónoma da 
Madeira. Inclui um conjunto de instalações destinadas à incineração de resíduos sólidos 
urbanos, hospitalares e de matadouro, bem como de aterro sanitário de resíduos não perigosos 
e de infraestruturas de apoio, das quais se destacam uma ETAR e zonas de armazenamento.  
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As águas residuais domésticas e industriais produzidas na ETRS da Meia Serra são, depois de 
tratadas, encaminhadas para a ETAR, pelo que não constituem qualquer pressão direta para o 
meio hídrico subterrâneo.  

As águas residuais industriais produzidas na Central Térmica da Vitória, e de acordo com a 
informação disponível na Licença Ambiental, depois de sujeitas a prévio tratamento são 
descarregadas no meio hídrico. Nesta PCIP é feita uma monitorização periódica da qualidade 
das descargas de águas residuais, compreendendo, entre outros, os parâmetros apresentados 
no quadro seguinte. Considerando que são cumpridas as exigências estipuladas na licença 
ambiental e na legislação em vigor nesta matéria, bem como pelo facto das descargas serem 
feitas a jusante de captações subterrâneas e de não existirem dados de monitorização que 
evidenciem problemas de qualidade relacionados com estas atividades, os impactes destas 
descargas são pouco significativos e sem influência no estado da massa de água subterrânea em 
que se localiza (Maciço Central). 

Quadro 2.17: Monitorização da qualidade das descargas da instalação PCIP com potencial influência 
no meio hídrico subterrâneo 

Instalações PCIP 
Massa de água 

subterrânea 
Parâmetros monitorizados nas 
descargas de instalações PCIP 

Local de descarga das 
águas residuais 

tratadas 

Central Térmica da 
Vitória 

Maciço Central 

Alumínio, arsénio, azoto 
amoniacal, CBO5, cádmio, 

cianetos totais, chumbo, cobre, 
CQO, crómio total, detergentes 
(em sulfato de laurilo e sódio), 

ferro total, fósforo total, 
hidrocarbonetos totais, 

manganês, mercúrio total, 
níquel, nitratos, óleos e 

gorduras, pH, SST 

Águas residuais 
processuais: Mar/foz da 
Ribeira dos Socorridos 

(LT1) e Ribeira dos 
Socorridos (LT3); Águas 
residuais domésticas: 

solo 

Fonte: Licenças ambientais (DROTA, comunicação escrita, 2013). 

Mesmo não estando licenciada como PCIP existe uma empresa abrangida pelo Regulamento 
PRTR – a Santagro, Empresa Agro Pecuária do Santo da Serra, Lda. (descarga de agropecuária), 
que foi identificada como tendo emissões controladas de compostos de zinco (326 kg) e cobre 
(216 kg) para o meio hídrico superficial, e que potencialmente podem entrar no meio hídrico 
subterrâneo por recarga influente. Considerando que foram efetuadas descargas controladas e 
que os resultados da monitorização não evidenciam problemas de qualidade relativamente a 
estes metais nos furos mais próximos (furos 1 e 2 do Santo da Serra), a pressão desta instalação 
sobre a massa de água subterrânea Maciço Central é pouco significativa para o meio hídrico 
subterrâneo. 

Nenhuma das restantes descargas de águas residuais de origem industrial inventariadas: 

 Fábrica Blocos, Parque Empresarial Ginjas, São Vicente;  

 MPE7 Calheta; 

                                                           
7 (Madeira Parques Empresariais) 



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 2 — Caracterização e diagnóstico                74 

 Caram - Centro de Abate da RAM EPERAM;  

 MPE2 Câmara de Lobos;  

 MPE2 Machico;  

 Estações de Transferência da Valor Ambiente da Zona Leste (ETZL); 

 Estações de Transferência da Valor Ambiente da Zona Oeste ETZO;  

 Zagope Barral; 

 MAAL - Sociedade de Transformação e Comercialização de Salsicharia; 

Ou de agropecuária: 

 ETAR da Sodiprave;  

Constitui uma pressão significativa para as massas de água subterrânea. 

Refira-se que algumas das pressões pontuais industriais inventariadas constituem fontes 
poluentes potencialmente emissoras de substâncias prioritárias e de outros poluentes 
específicos. Considerando a informação disponível nos formulários PRTR da Central Térmica da 
Vitória, nos pontos de monitorização das estações de transferência da Valor Ambiente e os 
controlos analíticos periódicos dos Parques Empresariais do Machico e da Calheta estimaram-
se as cargas, produzidas sobre as massas de água subterrânea, de substâncias prioritárias e de 
outros poluentes específicos. 

Quadro 2.18: Cargas produzidas, sobre massas de água subterrânea, de substâncias prioritárias e 
outros poluentes específicos 

Massa de água 
subterrânea 

Cargas (kg/ano) 

Cd e 
respetivos 
compostos 

Pb e 
respetivos 
compostos 

Hg e 
respetivos 
compostos 

Ni e respetivos 
compostos 

Fenóis 

Paul da Serra 0,25 1,37 0,11 1,38 1,04 

Maciço Central 115,27 545,26 54,04 787,25 0,26 

Caniçal 0,05 0,03 0 0,03 0,03 

Porto Santo 0 0 0 0 0 

Total 115,57 546,66 54,15 788,66 1,33 

A monitorização das massas de água subterrânea da ilha da Madeira não evidencia qualquer 
problema de qualidade relacionado com o cádmio, chumbo ou mercúrio. Relativamente aos 
parâmetros níquel e fenóis não existem dados que permitam avaliar diretamente a influência 
das cargas produzidas na qualidade das massas de água subterrânea, no primeiro caso porque, 
de forma geral, não são efetuadas análises físico-químicas para a sua determinação e no 
segundo caso porque o limite de quantificação do método é superior ao Valor Máximo 
Admissível estipulado no Decreto-lei nº 236/98 de 1 de agosto. Não obstante, importa ter em 
consideração que a Central Térmica da Vitória é aquela que contribui com maior input de 
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substâncias perigosas e que a descarga de efluentes se verifica na foz da Ribeira dos Socorridos, 
pelo que os efeitos na massa de água subterrânea Maciço Central são pouco significativos. 

 

2.1.2.1.2 Parques empresariais 

A ilha da Madeira possui três parques empresariais, sendo que em nenhum destes são 
desenvolvidas atividades suscetíveis de afetar diretamente as águas subterrâneas, uma vez que 
a sua exploração é sujeita a práticas ambientais consonantes com a legislação aplicável à 
mesma. As pressões decorrentes da sua instalação decorrem de eventuais acidentes ou de más 
práticas ambientais que se possam verificar de forma pontual, situações que até ao momento 
são desconhecidas. 

Quadro 2.19: Atividades principais das empresas instaladas8 

Parque empresarial Massa de água subterrânea Atividades principais das empresas instaladas 

Zona Oeste Maciço Central 

Empresa de Eletricidade da Madeira, empresa de 
cervejas, serralharia e canalização, 

metalomecânica, gestão e administração de 
imóveis, indústria transformadora de resinas 

plásticas, artes plásticas (*) 

Cancela Maciço Central 

Comércio de máquinas e equipamentos destinados 
à construção civil, artes gráficas, carpintaria, 
mecânica de automóveis, metalomecânica, 

manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos industriais, comércio e aluguer de 

máquinas e equipamentos para espetáculos (*) 

Zona Franca Caniçal 

Alimentação e bebidas, produtos e estruturas 
metálicas, produtos petrolíferos e derivados, 
produtos químicos, construção, reciclagem, 

fabricação de têxteis 

Face aos resultados da monitorização e ao tipo de atividades desenvolvidas, sem considerar o 
armazenamento de combustíveis que se verifica nos Parques Empresariais da Zona Oeste e da 
Zona Franca, os impactes dos parques empresariais são nulos para as massas de água 
subterrânea. 

 

2.1.2.1.3 Depósitos de combustível 

Os depósitos de combustível têm uma localização relativamente restrita na RH10 (3 no Parque 
Empresarial da Zona Franca, 3 na zona costeira entre Câmara de Lobos e o Funchal, um dos quais 
localizado no Parque Empresarial da Zona Oeste, e 2 junto à Marina do Porto Santo). 

 

                                                           
8 (*) Existe armazenagem de combustíveis, mas a potencial pressão é avaliada no item depósitos de combustível. 
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Quadro 2.20: Distribuição de depósitos de combustível por massa de água subterrânea 

Massa de água subterrânea Depósitos de combustível (n.º) 

Paul da Serra 0 

Maciço Central 3 

Caniçal 3 

Porto Santo 2 

Total 8 

Em geral, e desde que mantidos em devidas condições de estanquicidade, os depósitos de 
combustível não constituem pressões. Contudo, deficiências nos tanques de armazenamento 
ou acidentes pontuais de rutura dos reservatórios ou no processo de transferência dos produtos 
petrolíferos constituem uma fonte potencial de poluição das águas subterrâneas em metais 
pesados e compostos orgânicos.  

Não são conhecidos passivos ambientais desta natureza ou áreas suspeitas de estarem 
contaminadas, nem existe resultados de monitorização que evidencie contaminações 
associadas a estas origens, pelo que os depósitos de combustíveis não constituem uma pressão 
geradora de impactes para as massas de água subterrânea.  

 

2.1.2.1.4 Lixeiras e aterros 

Na RH10 estão inventariadas 5 lixeiras, localizando-se uma no Porto Santo (em Fonte da Areia – 
Mornos) e quatro na ilha da Madeira. De acordo com a informação disponível, dos três 
compartimentos da lixeira do Porto Santo dois encontram-se selados. Na ilha da Madeira 
encontram-se desativadas duas lixeiras. Existem duas lixeiras para as quais não existe qualquer 
informação sobre as suas caraterísticas. 

Atualmente em operação existem dois aterros urbanos, o da Meia Serra e uma célula fusível no 
Porto Santo, utilizada apenas em situações de emergência, nomeadamente em períodos em que 
não é possível efetuar o transporte marítimo para a ilha da Madeira, para a Estação de 
Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra, ou se verifica a avaria do equipamento 
de transferência. Estão ainda inventariados quatro aterros urbanos encerrados, três na ilha da 
Madeira e um na ilha do Porto Santo. 

Quadro 2.21: Lixeiras e aterros sobre as massas de água subterrânea9 

Massa de água subterrânea Lixeiras (n.º) Aterros urbanos (n.º) 

Paul da Serra 4 - 

Maciço Central - 4* 

Caniçal - - 

Porto Santo 1 2** 

                                                           
9 * Inclui três aterros encerrados e um em operação. ** Inclui um aterro encerrado e um em operação.  
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Massa de água subterrânea Lixeiras (n.º) Aterros urbanos (n.º) 

Total 5 6 

Com a desativação das duas lixeiras na ilha da Madeira e a selagem parcial da lixeira do Porto 
Santo foi substancialmente reduzida uma fonte potencial de contaminação, mantendo-se 
contudo a pressão de origem difusa para as massas de água subterrânea sobre as quais se 
desenvolvem.  

Mesmo com a selagem executada de forma a respeitar as exigências ambientais neste domínio 
existe sempre o risco de um acidente ou uma falha do sistema de armazenamento dos resíduos 
e de encaminhamento dos lixiviados produzidos, pelo que a lixeira do Porto Santo continua a 
assumir-se como uma pressão, embora menos significativa do que nos casos em que não se 
procedeu a qualquer selagem. 

Embora não tenha sido disponibilizada informação sobre os resultados da monitorização, 
considerando que a gestão de lixiviados produzidos na lixeira selada do Porto Santo se encontra 
controlada, respeitando os normativos de qualidade exigidos pela legislação nesta matéria, e 
não havendo registos de acidentes nas infraestruturas de drenagem ou na própria selagem dos 
depósitos, considera-se que o impacte da sua presença será muito pouco significativo a nulo. 

No caso das restantes lixeiras (incluindo o compartimento da lixeira do Porto Santo que não foi 
selado), e por não estarem seladas, representam uma maior pressão potencial. Refira-se em 
concreto uma que se localiza numa das zonas de infiltração preferencial da massa de água 
subterrânea Paul da Serra e que não se encontra selada. Embora constituindo uma pressão, a 
monitorização da qualidade desta massa de água subterrânea, em particular na Galeria das 
Rabaças, não evidencia qualquer problema relacionado com a presença da lixeira. Desta forma, 
os impactes destas pressões são reduzidos para o estado das massas de água subterrânea. 

Os aterros na ilha da Madeira constituem também uma potencial pressão sobre a massa de água 
subterrânea Maciço Central, uma vez que são produzidos lixiviados em resultado da percolação 
da água pela massa de resíduos, com a extração de materiais dissolvidos ou em suspensão. Estes 
lixiviados são tratados e descarregados de acordo com a legislação nesta matéria (analisado nas 
águas residuais), pelo que o seu potencial contaminante sobre as massas de água subterrânea 
estará sobretudo associado a um eventual acidente no esquema de tratamento ou nas 
infraestruturas que drenam as águas residuais, situação que até à data não se verificou. Os 
resultados da monitorização levada a cabo pela ValorAmbiente na envolvente dos aterros 
selados e em exploração da Meia Serra não têm evidenciado variações significativas dos 
parâmetros analisados, sendo que os teores de metais pesados são inferiores aos limites de 
quantificação. Os impactes destes aterros são assim muito pouco significativos e nulos para a 
massa de água subterrânea. 

No caso dos aterros do Porto Santo, e não existindo dados de monitorização, não é possível 
avaliar a influência da presença destas pressões. No entanto, e considerando que é cumprida a 
legislação em matéria de exploração e selagem de aterros, não são expetáveis efeitos negativos 
significativos para a massa de água subterrânea. 
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2.1.2.1.5 Extração de recursos geológicos 

Na RH10 não existem quaisquer extrações de recursos minerais metálicos. Relativamente aos 
recursos minerais não metálicos, atualmente estão licenciadas sete pedreiras: duas na ilha de 
Porto Santo e cinco na ilha da Madeira.  

Quadro 2.22: Distribuição das pedreiras da RH10 por massa de água subterrânea 

Massa de água subterrânea Pedreira 

Paul da Serra 

Pedreira da Ponta do Pargo 

Pedreira da Ribeira Funda 

Pedreira da Malhadinha 

Maciço Central 
Pedreira Brimade Fundoa 

Pedreira Monte 

Porto Santo 
Pedreira Rocha de Nossa Senhora 

Pedreira do Farrobo 

Total 7 

Embora para estas pressões pontuais não sejam atualmente conhecidos pontos de descarga, a 
escavação para aproveitamento dos recursos geológicos potencia a exposição dos níveis 
piezométricos, tornando as massas de água subterrânea pontualmente vulneráveis a eventuais 
substâncias contaminantes que sejam introduzidas no meio hídrico.  

Associadas à exploração de recursos geológicos são ainda comuns as escombreiras, cuja 
concentração de determinadas substâncias pode assumir-se como uma pressão tópica sobre as 
massas de água subterrânea. 

Não existe contudo informação que relacione esta atividade industrial como potenciadora de 
impactes negativos diretos ou indiretos na qualidade da água subterrânea da RH10. 

 

2.1.2.2 Pressões associadas a fontes difusas 

A agricultura é comummente considerada uma potencial pressão difusa para as águas 
subterrâneas, em virtude sobretudo da aplicação de fertilizantes e pesticidas. Na RH10 a 
agricultura desempenha um importante papel socioeconómico, desenvolvendo-se com maior 
expressão nas costas Sul e Este. A localização preferencial das áreas agrícolas está associada às 
condições climáticas mais favoráveis, em particular à temperatura mais elevada e à menor 
frequência de neblinas e nevoeiros.  

Segundo o Recenseamento Agrícola de 2009, na ilha da Madeira as culturas mais importantes 
do ponto de vista da representatividade da superfície agrícola são a horticultura (34%), a vinha 
(21%) e os frutos subtropicais (15,6%) entre os quais se destaca a banana (DRADR, 2013). 

Ao golfe é também usualmente atribuída uma potencial pressão difusa associada à aplicação de 
fertilizantes e pesticidas para garantir a manutenção dos relvados. Na ilha da Madeira existem 



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 2 — Caracterização e diagnóstico                79 

dois campos de golfe – Golfe do Santo da Serra e Palheiro Golf – e na ilha do Porto Santo existe 
apenas o Porto Santo Golfe. 

Na ilha da Madeira, e de acordo com a Carta Corine Land Cover (CLC), de 2006, as classes de 
ocupação do solo com prática agrícola que potencialmente possa afetar a qualidade das massas 
de água subterrânea representam cerca de 15% da área total da ilha, sendo que as florestas 
ocupam aproximadamente 48% e os espaços urbanos e artificializados também cerca de 15%. 
Os dois campos de golfe ocupam apenas 0,23% da superfície da ilha. 

Na ilha do Porto Santo o uso do solo associado à prática agrícola com potencial pressão para a 
massa de água subterrânea é de 12%. Acresce à ocupação agrícola o golfe que corresponde a 
2% da área da massa de água subterrânea. 

Figura 2.2: Distribuição das áreas com prática agrícola e golfe nas ilhas da Madeira e do Porto Santo 

 

Na massa de água subterrânea Caniçal, embora a prática agrícola seja relativamente restrita, 
naquelas áreas em que se desenvolve predomina a agricultura com espaços naturais e 
seminaturais (73%), seguida de áreas com sistemas culturais e parcelares complexos (27%). 
Cerca de 39% da massa de água subterrânea é ocupada por florestas e 16% por áreas urbanas e 
artificializadas. 

Também sobre as massas de água subterrânea Paul da Serra e Maciço Central a prática agrícola 
é relativamente reduzida. De fato, a maior parte da área de ambas as massas de água 
subterrânea é ocupada por florestas (entre 47% – Paul da Serra – e 50% – Maciço Central). No 
caso do Maciço Central 19% da área da massa de água subterrânea é ocupada por zonas 
artificializadas, enquanto no Paul da Serra 9% corresponde a tecido urbano descontínuo. Das 
diferentes classes de espaço em que se pratica agricultura destacam-se as zonas com agricultura 
com espaços naturais e seminaturais, que ocupam cerca de 60% das áreas agrícolas. Os dois 
campos de golfe da Madeira ocupam cerca de 0,41% da área da massa de água subterrânea 
Maciço Central. 

No Porto Santo a restrita agricultura que é praticada é dominada pelas culturas temporárias de 
regadio e a agricultura com espaços naturais e seminaturais, que no seu conjunto representam 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Madeira Porto Santo

Golfe

Culturas temporárias de regadio

Vinhas

Pomares

Pastagens permanentes

Culturas temporárias e/ou pastagens 
associadas a culturas permanentes

Sistemas culturais e parcelares complexos

Agricultura com espaços naturais e semi-
naturais

Culturas temporárias de sequeiro



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 2 — Caracterização e diagnóstico                80 

54% do total da área com práticas potencialmente contaminantes. As áreas artificializadas 
correspondem a 15% e as florestas a 11%. A ocupação do solo predominante corresponde a 
vegetação herbácea natural (40%). 

Para a avaliação do impacte das pressões difusas nas massas de água subterrânea considerou-
se o seguinte critério: 

Existe pressão com impactos significativos nas massas de água subterrânea devido a pressões 
difusas quando mais de 40% da área da massa de água está sujeita a adubação e existe impacto 
comprovado 

Apresenta-se no quadro seguinte, e tendo em conta as caraterísticas da prática agrícola e o 
golfe, a percentagem das massas de água subterrânea que são sujeitas adubação. 

Quadro 2.23: Percentagem das massas de água subterrânea sujeitas a adubação 

Massas de Águas Subterrâneas % da área adubada 

Paul da Serra 5 

Maciço Central 6 

Caniçal 4 

Porto Santo 9 

De acordo com o INE (2009), os concelhos da Ponta do Sol e do Funchal estão entre aqueles que 
em Portugal apresentam os maiores consumos de fertilizantes azotados por hectare de 
superfície agrícola utilizada. No que respeita aos produtos fitofarmacêuticos, e de acordo com a 
mesma fonte, à exceção dos concelhos da Calheta e do Funchal, existe um risco alto de aplicação 
de pesticidas na RH10. 

Embora se reconheça que atualmente a exploração dos campos de golfe é feita de forma 
substancialmente mais sustentável do que se verificou no passado, optando por melhores 
soluções para a fertilização, por produtos menos poluentes e pela utilização de técnicas que 
permitam assegurar um eficaz aproveitamento dos nutrientes pela relva, a aplicação de adubos 
e produtos fitofarmacêuticos constitui também uma pressão para as massas de água 
subterrânea. 

No âmbito do presente plano foram realizadas estimativas das cargas de poluição difusa com 
origem na atividade agrícola e nos campos de golfe (de acordo com as metodologias descritas 
na secção 3.4.1.1., relativa às pressões qualitativas com origem pontual e difusa sobre as massas 
de água de superfície), nomeadamente para os parâmetros azoto e fósforo total, uma vez que 
são os mais representativos no contributo para a degradação da qualidade das águas 
subterrâneas. No quadro seguinte apresentam-se as estimativas das cargas de azoto e fósforo 
com origem difusa produzidas sobre as massas de água subterrânea da RH10. 
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Quadro 2.24: Estimativa das cargas de origem difusa (agricultura e golfe) produzidas sobre as massas 
de água subterrânea da RH10 

Massa de água subterrânea 

Cargas produzidas sobre a massa de água subterrânea (ton/ano) 

Agricultura Golfe 

N P N P 

Paul da Serra 788,05 102,39 0 0 

Maciço Central 997,31 134,23 17,00 5,44 

Caniçal 10,78 2,06 4,22 1,30 

Porto Santo 9,02 1,37 12,16 2,38 

Total 1.805,16 240,05 33,38 9,12 

No âmbito do presente plano foram ainda estimadas as potenciais cargas produzidas sobre as 
massas de água subterrânea devido às explorações agropecuárias presentes na RH10. 

Quadro 2.25: Estimativa das cargas de origem difusa (agropecuária) produzidas sobre as massas de 
água subterrânea da RH10 

Massa de água subterrânea 

Cargas produzidas sobre a massa de água 
subterrânea (ton/ano) 

Agropecuária 

N P 

Paul da Serra 203,47 80,39 

Maciço Central 690,92 362,81 

Caniçal 18,97 8,53 

Porto Santo 12,53 5,73 

Total 925,89 457,46 

Embora nem todo o azoto aplicado aos solos no processo de adubação se transforme em nitrato, 
nem seja introduzido no meio hídrico subterrâneo, as cargas produzidas sobre as massas de 
água subterrâneas poderão contribuir para o aumento progressivo da mineralização do meio 
hídrico em profundidade e, eventualmente, determinar a sua contaminação. Ao contrário do 
azoto, o fósforo não origina formas gasosas, nem a lixiviação é usualmente um mecanismo 
importante para explicar a perda do nutriente (Amarilis de Varennes, 2003), sendo que o seu 
aparecimento nas águas subterrâneas é muito menos provável que o nitrato originado a partir 
do azoto adicionado aos solos e que não é aproveitado pelas plantas. 

De facto, apenas uma parte das cargas de azoto e fósforo produzidas acabarão eventualmente 
por chegar às massas de água subterrânea e contribuir para a degradação da qualidade da água 
armazenada, uma vez que a outra parte será lixiviada pela rede de drenagem superficial e aquela 
que infiltra será sujeita a um conjunto de processos naturais de degradação físico-química e 
biológica na zona vadosa.  

A monitorização levada a cabo pela IGA – Investimentos e Gestão da Água, S.A., enquanto 
entidade concessionária do Sistema Regional de Gestão e Abastecimento de Água da Região 
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Autónoma da Madeira, evidencia que as massas de água subterrânea da ilha da Madeira não 
apresentam, em geral, problemas de qualidade relacionados com os nitratos.  

No quadro seguinte apresenta-se, para o período compreendido entre 2006 e 2009, o número 
de análises em que se verificaram concentrações de nitrato superiores a 50 mg/l e a mediana 
dessas concentrações.   

Quadro 2.26: Concentrações de nitratos para o período de monitorização 2006-2009  

Massa de água 
subterrânea 

2006-2009 

N.º total de 
análises 

Mediana da 
concentração de 

[NO3
-] 

N.º de análises com 
[NO3

-] > 50 mg/l 

Estações da rede de 
monitorização com [NO3

-] 
> 50 mg/l 

Paul da Serra 30 1 0 ------ 

Maciço Central 1.425 4,7 14 
Furo 5 dos Socorridos 

(2006/2008) 

Caniçal 88 4,5 0 ------ 

Porto Santo 
Sem 

informação 
Sem informação Sem informação Sem informação 

Não obstante a qualidade geral, na massa de água subterrânea do Maciço Central, no período 
compreendido entre 2006 e 2008 foram registadas algumas situações de incumprimento do 
nitrato em zonas muito específicas. De facto, no furo 5 da Ribeira dos Socorridos (JK5), entre 
junho de 2006 e setembro de 2008, as 14 análises físico-químicas realizadas correspondem a 
uma mediana da concentração do nitrato de 60 mg/l. Após esta data, e embora registando-se 
por diversas vezes concentrações próximas ou superiores a 25 mg/l, mas inferiores a 50 mg/l, a 
qualidade da água captada neste furo registou melhorias.  

Refira-se que o furo 5 da Ribeira dos Socorridos (JK5), bem como os furos 1 e 6 da Ribeira dos 
Socorridos (JK3 e JK16), em que se registam concentrações de nitratos superiores a 25 mg/l e, 
no caso do furo 6, também incumprimentos relacionados com os fosfatos para o mesmo período 
de análise, se localizam numa zona adjacente a áreas agrícolas, em particular de pomares. A 
melhoria a que se assistiu na concentração do nitrato nestes furos, bem como do fosfato no furo 
6 da Ribeira dos Socorridos, poderá estar eventualmente relacionada com alterações nas 
práticas agrícolas destas zonas. 
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Figura 2.3: Ocupação do solo em torno dos furos 1, 5 e 6 da Ribeira dos Socorridos com potencial 
influência na concentração de nitratos 

 

Embora de forma menos significativa, existem também outras captações em que a 
monitorização tem evidenciado problemas pontuais de qualidade relacionados com os nitratos, 
nomeadamente o furo 1 da Ribeira de Santa Cruz (JK14) e o furo 1 da Ribeira de S. João (JK19), 
em que têm sido obtidas várias análises acima de 25 mg/l. Enquanto o furo 1 de Santa Cruz se 
localiza numa zona em que a ocupação do solo predominante é a agricultura com espaços 
naturais e seminaturais e que poderá assim contribuir para alguns dos incumprimentos 
registados relativamente ao nitrato, o furo 1 da Ribeira de S. João localiza-se em pleno tecido 
urbano, pelo que as concentrações de nitrato poderão estar relacionadas com eventuais 
descargas de águas residuais urbanas e/ou fossas sépticas que não constam do atual inventário 
disponível. Refira-se que no caso do furo 1 da Ribeira de S. João as concentrações de nitrato 
superiores a 25 mg/l ocorrem em todo o período de análise (2006-2009). 

Não existem dados de monitorização dos pesticidas, mas atendendo à reduzida área das massas 
de água subterrânea que é sujeita a práticas agrícolas e aos efeitos muito pontuais que se 
verificam em relação aos nitratos, não são expetáveis situações críticas relativamente aos 
produtos fitofarmacêuticos. A existirem são pontuais, à semelhança do que se verifica com os 
nitratos. 

Para o período em análise (2006-2009), não existe informação sobre a qualidade da água 
subterrânea do Porto Santo. No entanto, face à reduzida área sujeita a adubação não é 
expetável que a agricultura e o campo de golfe constituam pressões significativas. 

De acordo com o PRAM (Procesl et al., 2002) e com informação geográfica fornecida pela IGA 
(comunicação escrita, 2013), existem diversas fossas sépticas na RH10, não estando disponíveis 
dados para a estimativa das cargas associadas. A presença das fossas assume-se como uma 
pressão de impacte negativo, embora de acordo com os dados da monitorização disponíveis 
para a ilha da Madeira sejam pouco significativas para a globalidade das massas de água 
subterrânea. Conforme referido anteriormente, a presença de uma fossa nas imediações do furo 
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da Ribeira de S. João, de forma isolada ou cumulativamente, pode inclusivamente estar na 
origem das concentrações de nitratos que se têm registado acima dos 25 mg/l. Para a ilha do 
Porto Santo não existe informação que permita avaliar a influência das fossas sépticas na 
qualidade da água subterrânea. 

 

2.1.3 Síntese das pressões qualitativas 

2.1.3.1 Massas de águas de superfície 

No que diz respeito às pressões qualitativas com origem pontual, consideradas as descargas de 
efluentes urbanos, industriais e agropecuários concluiu-se que, de acordo com os dados 
disponíveis, o setor que mais contribuiu para a descarga de poluentes no meio hídrico no ano 
de 2009 foi o setor urbano. As bacias da Costa Leste e da Ribeira dos Socorridos terão sido as 
mais pressionadas, no primeiro caso devido às rejeições de origem urbana no mar e, no segundo, 
à descarga (particularmente elevada em 2009) da Central Térmica da Vitória. Considerando no 
entanto a identificação que é feita das pressões significativas, com base no estado das massas 
de água, no grau de conservação dos habitats dependentes da água e no cumprimento das 
normas de qualidade pelas massas de água coincidentes com zonas protegidas, apenas uma das 
23 rejeições urbanas foi considerada significativa, ao passo que a quase totalidade das restantes 
rejeições foi abrangida por esta classificação (8 em 11 rejeições industriais e a única rejeição 
agropecuária considerada). 

Quanto às pressões qualitativas associadas a fontes difusas, foram estimadas as cargas 
relativas às potenciais pressões da agricultura, agropecuária, de origem doméstica e dos campos 
de golfe. Com base nos resultados obtidos, constata-se que a agricultura e a agropecuária são 
as pressões mais relevantes, com ordem de importância distinta consoante o parâmetro 
considerado. A bacia hidrográfica da Ribeira de Porto Novo (concelho de Santa Cruz) é a mais 
pressionada em termos absolutos e a segunda mais pressionada no que concerne a cargas 
unitárias (neste caso a primeira é a da Ribeira de Santa Cruz). De entre as restantes bacias 
hidrográficas, deve ser dado destaque em termos de cargas unitárias por unidade territorial às 
bacias hidrográficas da Ribeira da Boaventura, Ribeira da Tábua e Ribeira Brava. Quatro destas 
cinco bacias são consideradas na análise que é feita das pressões significativas, sendo a 
agropecuária a fonte de poluição difusa mais importante para três delas. 

 

2.1.3.2 Massas de águas subterrâneas 

As pressões de origem pontual são, em geral, pouco significativas para as massas de água 
subterrânea da ilha da Madeira, não sendo conhecidos problemas particularmente significativos 
de qualidade devido a metais, compostos orgânicos (naturais ou sintéticos) ou micro-
organismos. Esta situação será o resultado do cumprimento das disposições legais no que 
respeita à qualidade das águas residuais descarregadas, mas também das mesmas ocorrerem 
junto à linha de costa, fora de áreas de máxima infiltração e a jusante das captações de água 
subterrânea.  
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A pressão difusa decorrente da prática agrícola e da manutenção dos campos de golfe é, em 
geral, pouco significativa, sendo que a área adubada sobre as diferentes massas de água 
subterrânea é diminuta (inferior a 10%). Os resultados das massas de água subterrâneas 
monitorizadas evidenciam a reduzida pressão, com concentrações de nitrato relativamente 
reduzidas. Os poucos incumprimentos no que respeita ao nitrato são muito localizados e vão 
gradualmente melhorando, podendo ser o resultado de alterações nas práticas agrícolas. 

Atendendo às características das pressões pontuais e difusas sobre as massas de água 
subterrânea, ao tipo, características e representatividade das cargas, e aos resultados da 
monitorização da qualidade da água subterrânea considera-se que o impacte provocado por 
estas fontes de poluição é, em geral, nulo ou negativo, provável, local, de magnitude reduzida 
e pouco significativo para a atual qualidade do meio hídrico subterrâneo. 

Embora não tenham sido identificadas situações específicas que possam determinar o não 
cumprimento dos objetivos ambientais das massas de água subterrânea, de forma a garantir a 
manutenção do seu bom estado torna-se particularmente importante ter especial atenção às 
seguintes pressões: 

 A pressão local exercida por algumas fontes de poluição próximas de captações onde se 

verificam problemas de qualidade relacionados com nitratos (furo de S. João e furos 5 e 6 

da Ribeira dos Socorridos), nomeadamente potenciais fossas e descargas de águas residuais 

que não estejam atualmente inventariadas. Embora esses problemas de qualidade não 

possam ser atribuídos às pressões pontuais ou às fossas sépticas, algumas destas poderão 

contribuir de forma conjunta com a agricultura praticada na envolvente para a ocorrência 

de situações de contaminação do meio hídrico subterrâneo (em particular ao longo da 

ribeira dos Socorridos); 

 A pressão exercida pelas lixeiras, em alguns casos não seladas e que poderão estar a 

contribuir para a gradual entrada de substâncias contaminantes para o meio hídrico 

subterrâneo. 

 

2.2 Pressões quantitativas 

2.2.1 Massas de águas de superfície 

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. é responsável pelo Sistema Multimunicipal de 
distribuição de água da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente pelo abastecimento de 
água potável em baixa nos municípios de Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava 
e Santana e pelo abastecimento de água em alta m alta em toda a Região Autónoma da Madeira 
(dependendo do setor). 
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2.2.1.1 Abastecimento de água em alta 

O volume de fornecimento de água em alta fixou-se em 48.971 milhões de metros cúbicos, 
tendo sido registado um aumento de 1,4% face ao ano de 2013. Entre o volume total fornecido 
pela sociedade (48.971.595 m3) durante o ano de 2014, cerca de 48.399.127 m3, ou seja, 98,8%, 
referem-se às aduções em alta aos Municípios. 

No Quadro 2.27 apresentam-se os volumes de água em alta fornecidos aos municípios, bem 
como as capitações em cada um deles, tendo em consideração a água fornecida em alta pela 
sociedade. É possível verificar a necessidade de apostar numa melhoria das redes de 
fornecimento na generalidade dos municípios, dados os elevados consumos per capita 
registados. De salientar que os municípios são abastecidos igualmente por origens próprias, 
sendo que estas representam uma quantidade bastante significativa nos municípios de Santana 
e Calheta. 

Quadro 2.27: Volumes fornecidos aos municípios e consumo per capita, tendo em conta a água 
fornecida em alta 

Município 
Fornecimentos de água em alta 

(m3) 

Consumo per capita tendo em 
consideração a água fornecida em 

alta (l/hab.dia) 

Funchal 24.888.693 631,1 

Câmara de Lobos 6.648.909 366,0 

Ribeira Brava 1.475.655 313,7 

Ponta do Sol 1.823.995 568,7 

Calheta 416.666 101,1 

Santana 407.153 153,4 

Machico 6.623.904 858,2 

Santa Cruz 8.114.152 507,2 

Fonte: Relatório de Contas 2014; ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., 2015. 

 

2.2.1.2 Abastecimento de água em baixa 

Durante o ano 2014 foram aduzidos aos sistemas de abastecimento dos municípios aderentes 
cerca de 13.968.264 m3 de água, tendo estes sistemas contado, ainda, com 1.868.035 m3 
provenientes de nascentes nos próprios municípios. 

Do total das aduções foram vendidos 4.578.445 m3, o que representa uma perda global da 
ordem dos 71%, entre perdas técnicas e consumos não faturados. As perdas por ineficiência 
registadas nos municípios aderentes indicam que há necessidade de proceder rapidamente a 
melhoramentos na rede de distribuição de água potável de forma a minimizar as referidas 
perdas. 
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O consumo no Município de Câmara de Lobos representa 34% do total de consumos registados 
em baixa ao longo de 2014, seguido pelo Município de Machico, com 26%. O consumo diário per 
capita nos municípios aderentes é de 154,1 l/hab.dia. 

Salienta-se, ainda, a capitação registada no município do Porto Santo, a qual deve-se à elevada 
população flutuante naquela ilha. 
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Quadro 2.28: Consumo de água dos municípios aderentes (2014) 

Município Aderente 
Água aduzida aos sistemas 

de abastecimento (m3) 
Água proveniente de 

nascentes (m3)10 

Consumo de Água 
[quantidade de água 

faturada (m3)] 

Perdas por 
ineficiência 

Média mensal 
consumo água 

(m3) 

Consumo per 
capita (l/hab.dia) 

Câmara de Lobos 4.648.909 251.305 1.548.520 -68% 129.043 121,9 

Ribeira Brava 1.475.655 240.676 718.923 -58% 59.910 152,8 

Machico 6.623.904 157.952 1.210.684 -82% 100.890 156,9 

Santana 407.153 1.218.102 501.944 -69% 41.829 189,1 

Porto Santo 812.643 0 598.374 -26% 49.865 309,4 

Total 13.968.264 1.868.035 4.578.445 -71% 381.537 154,1 

Fonte: Relatório de Contas 2014; ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., 2015. 

 

 

                                                           
10 Valores aproximados tendo em consideração a população abastecida por origens próprias 
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2.2.2 Águas subterrâneas 

Desde sempre que as águas subterrâneas desempenharam o papel principal no abastecimento 
público e na rega agrícola da ilha da Madeira, assumindo-se ao longo de vários anos como a 
única origem de água para garantir as diferentes necessidades das populações. Embora as águas 
subterrâneas continuem a ser uma importante origem de água para o abastecimento público e 
a rega, a água superficial e a água residual tratada têm vindo a contribuir, totalmente ou 
parcialmente, para satisfazer as diferentes necessidades (urbanas, industriais, rega de campos 
de golfe e rega agrícola).  

Para além das utilizações consumptivas principais, água subterrânea é aproveitada nas centrais 
hidroelétricas existentes na ilha da Madeira para a produção de energia elétrica, sem que esse 
uso implique um consumo efetivo. A água turbinada nas centrais hidroelétricas é captada a cotas 
altas, sendo que na maior parte dos casos é aproveitada a diferença entre a cota de captação, 
próxima dos 1.000 m, e as cotas das zonas agrícolas e dos aglomerados populacionais, abaixo 
dos 600 m, para produzir energia antes de fornecer água para irrigação e abastecimento à 
população. Existem também dois sistemas com centrais em série em que a água é utilizada duas 
vezes para produzir energia, sendo que depois da sua passagem pelas turbinas é, em grande 
parte, utilizada para outros fins (Santos & Aguiar, 2006). Na avaliação de pressões apenas foram 
consideradas as extrações que implicam consumos efetivos e que podem contribuir para o 
incumprimento dos objetivos ambientais no que respeita ao estado quantitativo, pelo que esta 
utilização não foi considerada. 

A captação de água subterrânea na ilha da Madeira é feita através de galerias, túneis, furos e 
do aproveitamento de um significativo conjunto de nascentes. Atendendo a que as 
disponibilidades hídricas subterrâneas não se distribuem uniformemente no espaço e no tempo, 
verifica-se que as captações apresentam uma distribuição espacial também ela diferenciada: 

 Nascentes: o aproveitamento do caudal de centenas de nascentes faz-se através de um 

extenso sistema de levadas que contorna a ilha numa extensão total superior a 1.000 km e 

transporta a água de Norte para Sul para ser utilizada, essencialmente, na rega agrícola. O 

caudal das nascentes é captado, quer para o uso privado, com particular destaque para a 

rega, quer para o abastecimento público. As nascentes ocorrem em níveis bem definidos 

(Duarte, 1995), nomeadamente: 

 Entre os 1.500 e 1.600 m na zona do Pico Ruivo, Bica da Cana, Juncal e Lombo do Moiro; 

 Entre os 1.300 e 1.400 m; 

 À cota dos 1.000 m. 

 Para além destas são comuns ocorrências a níveis inferiores, por vezes, até próximo do nível 

do mar e no domínio marinho. Embora não exista um inventário completo de todas as 

nascentes na ilha da Madeira, o INSAAR 2010 identifica o vasto conjunto daquelas que, em 

2009, foram aproveitadas para o abastecimento público. Das 129 nascentes destinadas ao 
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abastecimento público, 44% ocorrem na massa de água subterrânea Maciço Central e as 

restantes 56% no Paul da Serra; 

 

Figura 2.4: Distribuição das nascentes mais importantes da ilha da Madeira 

 

 Furos: localizados nas zonas mais baixas da ilha, junto à linha de costa, e sobretudo 

instalados no leito das ribeiras de forma a atingir as reservas disponíveis nos aquíferos de 

base com perfurações não muito extensas. Os 25 furos atualmente inventariados destinam-

se exclusivamente ao abastecimento público, sendo que 92% encontram-se a captar no 

Maciço Central;  

 Galerias e túneis: captações sub-horizontais construídas nas zonas mais altas da ilha, entre 

os 500 m e os 1.000 m de altitude. Penetram o interior dos maciços vulcânicos mais recentes 

e mais transmissivos. Nas zonas marginais dos planaltos atravessam extensões variáveis 

entre os 500 m e os 5 km. Os aproveitamentos, mais produtivos, em galeria estão incluídos 

no sistema de abastecimento público da ilha, nomeadamente as Galerias das Rabaças e 

Rabaçal (Paul da Serra), Porto Novo e Fontes Vermelhas (Maciço Central). Existem ainda 

pequenas galerias que captam as descargas dos aquíferos suspensos. 

No caso da ilha de Porto Santo, face às condições climatérias desfavoráveis e às restrições 
hidrogeológicas que condicionam as disponibilidades hídricas, as captações de água subterrânea 
predominantes são os poços. Entre o final das décadas de 60 e 80 do século XX foram realizadas 
várias campanhas de pesquisa e eventual captação de água subterrânea, mas que não revelaram 
produtividades interessantes, assim como qualidade adequada. Na ilha encontram-se contudo 
diversas nascentes, com particular destaque para a extremidade oriental e, junto à costa Sul, 
inúmeros poços e noras que no passado estiveram integrados no sistema de abastecimento 
público. 
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Para assegurar as principais necessidades de abastecimento público da ilha recorre-se à 
dessalinização de água do mar. Para a rega recorre-se a águas residuais tratadas da ETAR 
(sobretudo o golfe), ao aproveitamento da água armazenada na barragem do Tanque e à 
extração de água subterrânea, conhecendo-se como estando em uso apenas a nora Leacock e a 
nora Araújo (Andrade et al., 2008). 

Na ilha do Porto Santo, as captações de água subterrânea compreendem: 

 Poços e noras: localizados ao longo das principais linhas de água, de forma a aproveitar os 

níveis freáticos elevados subjacentes, e em zonas de planície junto à linha de costa, a Sul; 

 Nascentes: ocorrem em zonas de contacto geológico ou ao longo de descontinuidades. A 

maioria tem um caráter sazonal e produtividade diminuta. Uma das caraterísticas das 

nascentes da ilha é abastecerem diversos fontanários, construídos, alguns deles durante o 

século XIX, para minimizar longos períodos de escassez de água. Em Andrade et al. (2008) 

são identificadas 69 nascentes distribuídas pela ilha, sendo que para nenhum dos casos são 

conhecidos usos. 

Figura 2.5: Distribuição das nascentes mais importantes da ilha do Porto Santo 

 

Refira-se que a água subterrânea não constitui uma origem para a rega de qualquer um dos 
campos de golfe da RH10, sendo que no caso dos campos de golfe de Santo da Serra e de 
Palheiro (Madeira) a rega é assegurada por lagoas e no Porto Santo através de água residual 
tratada na ETAR do Porto Santo, com reforço pontual de água dessalinizada em situações de 
escassez desta origem. 

Instaladas nas 4 massas de água subterrânea delimitadas na RH10 estão atualmente 
inventariadas 184 captações, das quais 89% são utilizadas para o abastecimento público. Na 
figura seguinte apresenta-se a distribuição das captações inventariadas por massa de água 
subterrânea de acordo com a informação disponibilizada pela IGA, S.A. (comunicação escrita, 
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2013), os dados constantes do INSAAR 2010 e o inventário de captações do Porto Santo 
apresentado em Andrade et al. (2008). 

Figura 2.6: Distribuição de captações por massa de água subterrânea e uso principal 

 

No quadro seguinte, por massa de água subterrânea, discriminam-se as captações de acordo 
com a sua tipologia. 

Quadro 2.29: Distribuição das tipologias de captações por massa de água subterrânea 

Massa de água subterrânea Furos11 Galerias e túneis Nascentes Poços 

Paul da Serra 2 4 72 - 

Maciço Central 23 5 57 - 

Caniçal 1 - - - 

Porto Santo - - 12 20 

Total 26 9 129 20 

Para a avaliação do impacte da pressão associada à extração de água subterrânea considerou-
se o seguinte critério (cf. alínea 3) do artigo 7.º da Portaria n.º 1115/2009, de 29 de setembro): 

Existe pressão com impactos significativos devido às extrações nas massas de água subterrânea 
quando essas extrações são superiores a 90% da recarga média anual a longo prazo e os níveis 
piezométricos registados durante o período de monitorização revelam tendências significativas 
de descida 

De forma geral o recurso a água subterrânea na RH10 reparte-se maioritariamente por duas 
utilizações principais: o abastecimento público e a rega. Dos cerca de 69 hm3 de água 

                                                           
11 Inclui furo horizontal. 
12 Estão inventariadas 69 nascentes, mas para as quais não são conhecidas utilizações dos caudais debitados, pelo que não foram 
consideradas nas extrações. 
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subterrânea que foram captados em 2009, 64% tiveram como destino a rega e 33% o 
abastecimento público. Refira-se que 3% dos volumes captados nesse ano foram utilizados para 
outros fins como a indústria, a pecuária ou outras utilizações, por exemplo, particulares. 

Os consumos destinados ao abastecimento público através de furos, galerias, drenos/captações 
em túneis e nascentes foram disponibilizados pela IGA, S.A. e complementados com dados 
constantes no INSAAR para o ano de 2009. Atendendo que não foi disponibilizada informação 
referente aos volumes de água subterrânea captados para a rega e outros fins (indústria, 
pecuária e outras utilizações), na ilha da Madeira, estes valores foram estimados com base nas 
necessidades identificadas no capítulo 2.8 (Usos e necessidades de água). No caso do Porto 
Santo a utilização de água subterrânea captada foi estimada com base na informação constante 
em Andrade et al. (2008) para as duas noras identificadas como sendo utilizadas para rega.  

Do universo das captações de abastecimento público da ilha da Madeira, 129 correspondem a 
nascentes, ou seja, não são extrações diretas a partir das massas de água subterrânea, mas antes 
o aproveitamento das descargas naturais destes reservatórios. A rega agrícola é a principal 
utilizadora de água captada em nascentes, estimando-se que dos 54,42 hm3/ano captados em 
nascentes, cerca de 81% sejam aproveitados para este fim, 15% para o abastecimento público e 
4% para o conjunto das utilizações que incluem a indústria, a pecuária e outras utilizações, por 
exemplo particulares.  

No caso do recurso a água subterrânea para rega, importa considerar que a maioria é captada 
nas levadas, alimentadas sobretudo a partir de nascentes, e que uma fração dos volumes 
considerados para este fim, ainda que reduzida, poderá ter uma contribuição que não 
exclusivamente subterrânea.  

No Quadro e figura seguintes resumem-se os volumes de água captada por massa de água 
subterrânea e a sua relação relativamente à recarga média anual a longo prazo. 

Quadro 2.30: Relação entre a recarga média anual a longo prazo, por massa de água subterrânea e os 
consumos por tipologia de captações  

Massa de água 
subterrânea 

Recarga média 
anual a longo 

prazo (hm3/ano) 

Abastecimento público (hm3/ano) Rega (hm3/ano) 
Outros fins 
(hm3/ano) 

Furos, galerias e 
túneis 

Nascentes Poços Nascentes/levadas13 

Paul da Serra 147,88 1,85 1,32 ------- 19,20 0,92 

Maciço Central 159,52 12,59 6,90 ------- 24,65 1,43 

Caniçal 7,32 0,35 ------- ------- ------- ------- 

Porto Santo 0,86 ------- ------- 0,05 ------- ------- 

Total 315,58 14,79 8,22 0,05 43,85 2,35 

Em geral, para todas as massas de água subterrânea, as extrações são relativamente reduzidas 
face à recarga média anual a longo prazo. 

 

                                                           
13 Maioritariamente subterrânea. 
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Figura 2.7: Relação entre a recarga média anual a longo prazo, por massa de água subterrânea e as 
extrações 

 

Na ilha da Madeira, os furos, as galerias e os drenos/captações em túneis extraíram, em 2009, 
aproximadamente 14,80 hm3/ano, correspondendo a menos de 5% da recarga média anual a 
longo prazo para a globalidade da região. A totalidade dos consumos de água subterrânea, 
incluindo rega e usos como a indústria (69,20 hm3/ano), corresponde a 22% da recarga média 
anual a longo prazo. 

Os maiores consumos registam-se na massa de água subterrânea Maciço Central, 
correspondendo a globalidade das extrações a 29% da recarga média anual a longo prazo. Refira-
se que a maioria dos consumos a partir desta massa de água subterrânea se destina à rega 
agrícola (51%). Os consumos destinados ao abastecimento público com origem em furos e 
galerias correspondem a apenas 8% da recarga média anual a longo prazo. 

As captações a partir da massa de água subterrânea Paul da Serra são igualmente diminutas 
considerando a recarga média anual a longo prazo. Os 23,29 hm3 captados anualmente 
correspondem a 16% da recarga média anual a longo prazo, sendo que 92% são provenientes 
de nascentes.  

A massa de água subterrânea Caniçal é aquela em que se estima uma menor captação de água 
subterrânea, sendo os consumos associados sobretudo a um furo de abastecimento público. 
Considerando a totalidade dos consumos nesta massa de água subterrânea (0,35 hm3/ano), 
estima-se que estes correspondam a cerca de 5% da recarga média anual a longo prazo.  

Por fim, a massa de água subterrânea do Porto Santo que tem consumos muito baixos, mesmo 
relativamente à reduzida recarga média anual. Considerando a informação disponível, estima-
se que as duas noras captem, para a rega, cerca de 5% da recarga média anual da massa de água 
subterrânea. 

Refira-se que a massa de água subterrânea Maciço Central é aquela em que a pressão das 
extrações é mais importante, uma vez que é nela que se localiza o maior número de furos de 
abastecimento público. O acompanhamento da evolução dos níveis de água nas captações 

Extracções totais (hm3/ano)

Recarga média anual a longo prazo 
(hm3/ano)

23.29

147.88

45.57

159.52

0.35

7.32

0.05

0.86

Paul da Serra Maciço Central Caniçal Porto Santo
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evidencia bem as variações sazonais associadas aos períodos de maior consumo, verificando-se 
em grande parte dos furos uma descida dos níveis com o início ou o incremento das extrações 
no verão. O contrário é também observável à medida que diminuem as necessidades de água 
para o abastecimento público. Confrontando a evolução dos níveis de água com os volumes 
captados, parece existir contudo uma aparente preocupação na gestão e no controlo das 
extrações a partir de alguns furos. Entre 2008 e 2009, e embora existam captações com níveis 
de água relativamente baixos, nunca foram observados valores abaixo do nível médio do mar. 

Considerando que as extrações são significativamente inferiores à recarga média anual a longo 
prazo e que os dados disponíveis não permitem observar tendências significativas de descida 
dos níveis de água nas captações monitorizadas o impacte destas pressões é negativo, não 
colocando contudo a massa de água subterrânea em risco de incumprimento dos objetivos 
ambientais estipulados pela LA/DQA. 

 

2.3 Pressões hidromorfológicas 

2.3.1 Águas superficiais - Rios 

2.3.1.1 Alterações morfológicas 

As pressões resultantes de alterações morfológicas são as deposições de sedimentos, as 
remoções de substratos, as barragens e açudes, as pontes e pontões e as regularizações fluviais. 

A identificação das pressões significativas resultantes de alterações morfológicas teve por base 
os critérios apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 2.31: Critérios utilizados para a identificação das pressões significativas resultantes de 
alterações morfológicas 

Tipo de Pressão Critério Valor limite 

Barragens e Açudes Altura da infraestrutura hidráulica 2 m 

Pontes e Pontões Largura do troço ocupado A avaliar caso a caso 

Regularização Fluvial Comprimento total do troço afetado 500 m 

Apresentam-se no quadro seguinte o número de pressões significativas resultantes de 
alterações morfológicas. 

Quadro 2.32: Pressões significativas resultantes de alterações morfológicas na RH10 

Tipo de pressão Número total de pressões identificadas Número de pressões significativas 

Barragens e outras 
infraestruturas 

hidráulicas 
17 

2 (não existe informação suficiente para 
poder caracterizar as restantes) 

Pontes e Pontões 427 0 
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Tipo de pressão Número total de pressões identificadas Número de pressões significativas 

Regularização Fluvial 97 29 

De entre as infraestruturas hidráulicas apresentadas, destacam-se 2 identificadas como 
pressões significativas: a lagoa da Portela pela sua altura e a lagoa do Santo da Serra, que 
constitui uma lagoa artificial.  

 

2.3.1.2 Alterações no regime hidrológico 

As pressões resultantes de regularização hidrológica, na RH10, são as albufeiras criadas pelas 
barragens e lagoas e as transferências e desvios de água. 

No entanto, no âmbito do PGRH10 não foi disponibilizada informação suficiente para se poder 
avaliar se estas infraestruturas constituem pressões significativas. No caso das albufeiras, seria 
necessário conhecer a capacidade de armazenamento instalada a montante de qualquer ponto 
da rede hidrográfica e o regime hidrológico natural com o mesmo detalhe para se determinar o 
índice de máxima alteração potencial do regime hidrológico natural produzido pela 
regularização hidrológica14 – os critérios e valores limite para esta metodologia de identificação 
de pressões significativas resultantes da regularização hidrológica apresentam-se no Quadro 
2.33. 

Quadro 2.33: Critérios e valores limite para a identificação de pressões significativas resultantes da 
regularização hidrológica 

Tipo de Pressão Critério Valor limite 

Regularização de água através de 
barragens e açudes 

Indicador de regularização do caudal 

%4 01 0 0
Q

Ca p
RI n d

R N



 

Ind R – Indicador de regularização do caudal 

Cap – Capacidade útil da albufeira 

QRN – Caudal em regime natural na secção da albufeira 

40% 

Transferências e desvios de água 

Indicador de regularização por transferências e desvios 

%5 01 0 0
R N

i

Q

Q
T r a n sI n d

 

Ind Trans – Indicador de regularização do caudal por 
transferências e desvios 

Qi – caudal médio anual transferido ou desviado 

QRN – Caudal em regime natural na secção da 
transferência e desvio 

50% 

No contexto das transferências e desvios de água, destaca-se o aproveitamento de fins múltiplos 
dos Socorridos, que compreende captações em vários açudes localizados na ribeira dos 
                                                           
14 Metodologia baseada no Documento Guia n.º 3 (European Commission, 2003) que permitiria hierarquizar as pressões resultantes 
da regularização hidrológica com base nas alterações máximas potenciais do regime hidrológico: regime natural (alteração nula ou 
desprezível); regime hidrológico pouco alterado (1% – 20%); regime hidrológico alterado (20% – 40%); regime hidrológico muito 

alterado ( 40%). 
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Socorridos e na ribeira da Ameixeira que constituem um importante reforço aos caudais 
provenientes da central da Serra de Água e Túnel da Encumeada. Contudo e como se referiu 
anteriormente, dada a falta de informação referente aos volumes captados nestas ribeiras, não 
foi possível avaliar se estas transferências e desvios representam pressões significativas. 

 

2.3.2 Águas superficiais - Costeiras e de transição 

As configurações hidromorfológicas da orla costeira, a qualidade ambiental e os ecossistemas 
são fortemente influenciados pelos diferentes processos dinâmicos naturais e pelas ações e 
intervenções antrópicas. Nas zonas costeiras ocorrem alterações hidromorfológicas devido a 
obras como: oleodutos, proteção de margens, represas, portos e outras infraestruturas 
portuárias, molhes, praias artificiais e recuperadas, etc. Estas pressões podem pôr em perigo o 
estado ecológico das massas de água e o cumprimento dos objetivos ambientais contemplados 
na Diretiva Quadro da Água. 

Neste estudo distinguem-se as alterações morfológicas das alterações hidrodinâmicas, a fim de 
facilitar a classificação das pressões e a identificação dos seus efeitos mais significativos. Em 
todo o caso deve-se ter em conta a estreita relação entre a morfologia das zonas costeiras e as 
características hidrodinâmicas: qualquer alteração morfológica provocará mudanças mais ou 
menos significativas no fluxo de água, assim como todos os elementos incluídos nas alterações 
hidrodinâmicas representam uma alteração da morfologia original do corpo de água. 

As alterações morfológicas englobam todas as intervenções e infraestruturas que supõem uma 
modificação da profundidade, das características do substrato e da situação da zona de oscilação 
da maré (Cantabria – Consejeria de Medio Ambiente, 2000a). Refira-se no entanto que na 
Madeira, segundo a informação constante no sítio do Instituto Hidrográfico (IH, 2013), a maré 
tem uma amplitude significativamente mais reduzida que no continente, sendo a amplitude de 
50 cm em marés mortas e de 1 metro em marés vivas, com valores superiores durante os 
equinócios. 

Neste tipo de alterações incluem-se as seguintes: 

 Fixação de margens: São consideradas como elementos que modificaram por completo as 

margens naturais das massas de água e portanto o tipo de habitat existente; 

 Conquista de áreas ao meio aquático: consideradas áreas em que ocorreu uma perda total 

do funcionamento do ecossistema aquático, ou seja, zonas que desapareceram como massa 

de água. Na identificação dos terrenos conquistados ao mar usaram-se ferramentas básicas 

que assentam na comparação entre a morfologia atual e a constante em mapas, cartas 

náuticas ou outra informação histórica; 

 Dragagens: São consideradas pelo seu efeito sobre a profundidade, as características do 

substrato e a perturbação dos fundos. 
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As alterações hidrológicas incluem os elementos antropogénicos que alteram diretamente o 
regime de correntes e marés, assim como o fluxo de entradas de água doce (Cantabria – 
Consejeria de Medio Ambiente, 2000a). Estas pressões diferenciam-se das alterações 
morfológicas porque o seu efeito repercute-se principalmente no fluxo da água. 

Nas alterações hidrodinâmicas incluem-se as seguintes: 

 Quebra-mares: Estruturas rígidas de engenharia costeira que têm como finalidade principal 

proteger a entrada de um porto da onda dominante, embora sejam também utilizadas como 

estruturas de proteção costeira. Podem ser estruturas do tipo aderente (correspondendo, 

neste caso, a paredões), do tipo destacado (construídos a certa distância da costa), ou 

podem ter uma das extremidades ancorada em terra (adquirindo normalmente forma 

encurvada ou em L). Estas estruturas impedem o fluxo da água através da sua estrutura, 

provocando um desvio da circulação em torno de si e modificando a velocidade e direção 

das correntes locais. Os quebra-mares destacados dispõem-se de forma grosseiramente 

paralela à linha de costa, pelo que subtraem a zona interna da incidência direta da agitação 

marítima. Consequentemente, acabam por criar novas condições em que a difração da onda 

nas extremidades do quebra-mar propiciam, na zona de sombra, transporte sedimentar 

convergente, do que resulta a formação de uma praia saliente; 

 Esporões: Estruturas rígidas de engenharia costeira, dispostas transversalmente ao 

desenvolvimento da linha de costa, e que normalmente são utilizadas na proteção contra a 

erosão costeira. A sua função principal é a de reter, pelo menos parcialmente, a deriva 

litoral, minimizando os problemas de erosão costeira a barlamar da estrutura. Tal como os 

quebra-mares estas estruturas impedem o fluxo da água através da sua estrutura, 

provocando um desvio da circulação em torno de si e modificando a velocidade e direção 

das correntes locais. Devido à sua disposição transversal, os esporões interrompem, como 

se disse, a deriva litoral (pelo menos na fase inicial), o que induz acumulação de areia a 

barlamar e, consequentemente, confere proteção efetiva às construções aí existentes. Por 

outro lado, pela mesma razão, provocam erosão suplementar a sotamar, o que, 

normalmente, obriga à construção de outros esporões;  

 Pontões: Construções semelhantes aos esporões mas com a diferença de serem assentes 

em pilares, permitindo o fluxo de água através da sua estrutura e, dessa forma, afetando 

menos a circulação geral; 

 Emissários submarinos: Estruturas submersas compostas por tubos de descarga de águas 

residuais. 
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No caso do Arquipélago da Madeira, as barragens, represas e diques não foram incluídas para a 
identificação das alterações hidrológicas porque estas estruturas na ilha da Madeira não estão 
associadas aos cursos de água natural e portanto não regulam e/ou limitam o fluxo de água 
associado às massas de água costeiras. No caso de Porto Santo, efetivamente existem pequenos 
açudes em massas de água mas os seus efeitos sobre as massas de água costeiras foram 
considerados insignificantes. 

Neste contexto, as pressões morfológicas e hidrodinâmicas foram caracterizadas mediante 
vários atributos, aplicáveis consoante a sua tipologia, dimensões (comprimento, largura, altura, 
área) e grau de alteração do hidrodinamismo, classificado em alto, médio, baixo. Tendo em 
conta o tipo de costa que predomina no Arquipélago da Madeira, ou seja, litoral composto por 
arribas talhadas em maciço rochoso, considera-se por exemplo que a fixação de margens 
apresenta implicações menos relevantes na alteração da hidrodinâmica relativamente a 
estruturas perpendiculares ou parcialmente perpendiculares à costa, como esporões e quebra-
mares. 

No que diz respeito à identificação das pressões hidromorfológicas significativas, tendo em 
conta os objetivos da Diretiva-Quadro da Água, consideraram-se as características da pressão e 
as especificidades e suscetibilidade da massa de água potencialmente afetada. 

Os critérios adotados para avaliar o potencial efeito das pressões hidromorfológicas sobre o 
estado das massas de água costeiras e, subsequentemente, identificar as pressões significativas 
são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 2.34: Critérios utilizados para identificação das pressões significativas resultantes de 
alterações hidromorfológicas em zonas costeiras 

Pressão Critério de classificação como significativa 

Fixação de margens 
Quando o comprimento total das estruturas de fixação de margens 
inventariadas é superior a 1 km  

Quebra-mares e esporões 

Quando o comprimento da estrutura é superior a 500 m ou quando 
os seus efeitos na hidrodinâmica costeira produzem modificações 
significativas na morfologia costeira (geração de praias artificiais, 
alteração do perfil de praia, etc.) 

Dragagens 
Quando se estima que a área afetada seja no total (2009-2012) 
superior a 5 ha 

Emissários submarinos, pontões e pontes 
Não incluídos. Considera-se que permitem o fluxo de água e que não 
são suficientemente significativos para impedir a consecução de um 
bom estado ecológico. 

Fonte: Adaptado de Cantabria – Consejeria de Medio Ambiente (2000b). 

 

2.3.2.1 COSTMADI2 

A zona costeira associada a esta massa de água estende-se desde o Cabo Girão (sensivelmente 
na fronteira entre a Freguesia da Quinta Grande e a Freguesia do Campanário) até ao Cabo Boca 
do Risco (sensivelmente na fronteira entre as freguesias do Machico e do Porto da Cruz). A 
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porção costeira referida inclui as porções costeiras dos municípios de Câmara de Lobos, Funchal, 
Santa Cruz e grande parte da zona costeira do município de Machico. 

A massa de água costeira COSTMADI2 apresenta várias estruturas edificadas na orla litoral, cujas 
características, grau de alteração da hidrodinâmica que ocasionam e, indicação sobre se 
constituem uma pressão significativa são apresentados no quadro seguinte. 
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Quadro 2.35: Potenciais pressões hidromorfológicas na massa de água costeira COSTMADI2 

Designação 
Coordenadas WGS84 

Tipo de pressão 
Dimensão 

(m) 

Grau de alteração da hidrodinâmica 

(baixo, médio, alto) 
Pressão significativa? 

X Y 

Emissário submarino de Câmara 
de Lobos 

-16º 58' 47,16'' 32º 38' 19,22'' Emissário 
850 (de distância do 
ponto mais próximo 

da costa) 
Baixo Não 

Câmara de Lobos 1 -16º 58' 32,19'' 32º 38' 48,62'' Fixação de margem 1.114 Médio Sim 

Câmara de Lobos 2 -16º 58' 8,3'' 32º 38' 41,07'' Fixação de margem 805 Baixo Não 

Molhe Câmara de Lobos -16º 58' 16,46'' 32º 38' 40,24'' Quebra-mar 138 Médio Não 

Esporão São Martinho 1 -16º 58' 8,45'' 32º 38' 39,12'' Esporão 115 Médio Não 

São Martinho 1 -16º 57' 48,1'' 32º 38' 36,2'' Fixação de margem 139 Baixo Não 

São Martinho 2 -16º 57' 16,38'' 32º 38' 30,97'' Fixação de margem 1.432 Médio Sim 

Esporão São Martinho 2 -16º 57' 22,89'' 32º 38' 30,7'' Esporão 115 Médio Não 

São Martinho 3 -16º 56' 21,15'' 32º 38' 3,43'' Fixação de margem 513 Baixo Não 

São Martinho 4 -16º 56' 5,91'' 32º 38' 11,75'' Fixação de margem 464 Baixo Não 

São Martinho 5 -16º 55' 47,88'' 32º 38' 11,3'' Fixação de margem 1.024 Médio Sim 

Funchal (Sé) -16º 54' 39,32'' 32º 38' 45,52'' Fixação de margem 3.116 Médio Sim 

Porto do Funchal -16º 54' 44,69'' 32º 38' 29,68'' Quebra-mar 1.055 Alto Sim 

Marina Funchal -16º 54' 33,76'' 32º 38' 42,92'' Quebra-mar 288 Médio Não 

Emissário submarino do Funchal -16º 53' 0,01'' 32º 38' 25,83'' Emissário 
570 (de distância do 
ponto mais próximo 

da costa) 
Baixo Não 

Caniço 1 -16º 51' 9,89'' 32º 38' 18,37'' Fixação de margem 222 Baixo Não 

Caniço 2 -16º 49' 45,96'' 32º 38' 31,35'' Fixação de margem 275 Baixo Não 
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Designação 
Coordenadas WGS84 

Tipo de pressão 
Dimensão 

(m) 

Grau de alteração da hidrodinâmica 

(baixo, médio, alto) 
Pressão significativa? 

X Y 

Caniço 3 -16º 49' 31,86'' 32º 38' 43,63'' Fixação de margem 565 Baixo Não 

Quebra-mar Caniço de Baixo -16º 49' 24,01'' 32º 38' 49,38'' Quebra-mar 160 Médio Não 

Emissário submarino do Caniço -16º 48' 44,1'' 32º 38' 53,61'' Emissário 
443 (de distância do 
ponto mais próximo 

da costa) 
Baixo Não 

Esporão Gaula -16º 48' 26,72'' 32º 39' 37,38'' Esporão 136 Médio Não 

Quebra-mar Santa Cruz 1 -16º 47' 38,14'' 32º 41' 0,16'' Quebra-mar 236 Médio Não 

Santa Cruz 1 -16º 47' 29,77'' 32º 41' 12,8'' Fixação de margem 1.270 Médio Sim 

Emissário submarino de Santa 
Cruz 

-16º 46' 50,62'' 32º 40' 58,68'' Emissário 
600 (de distância do 
ponto mais próximo 

da costa) 
Baixo Não 

Santa Cruz 2 -16º 46' 10,46'' 32º 42' 1,64'' Fixação de margem 162 Baixo Não 

Quebra-mar Santa Cruz 2 -16º 46' 8,6'' 32º 42' 0,41'' Quebra-mar 204 Médio Não 

Água de Pena 1 -16º 45' 45,21'' 32º 42' 22,51'' Fixação de margem 115 Baixo Não 

Machico 3 -16º 45' 44,46'' 32º 43' 7,16'' Fixação de margem 851 Baixo Não 

Quebra-mar Machico 1 -16º 45' 43,35'' 32º 43' 4,07'' Quebra-mar 146 Médio Não 

Quebra-mar Machico 2 -16º 45' 34,84'' 32º 43' 2,64'' Quebra-mar 170 Médio Não 

Caniçal 1 -16º 44' 10,37'' 32º 44' 11,86'' Fixação de margem 2.329 Médio Sim 

Quebra-mar Caniçal 1 -16º 44' 7,59'' 32º 44' 8,86'' Quebra-mar 281 Médio Não 

Quebra-mar Caniçal 2 -16º 43' 55,88'' 32º 44' 5,68'' Quebra-mar 820 Alto Sim 

Caniçal 2 -16º 42' 56,67'' 32º 44' 34,77'' Fixação de margem 48 Baixo Não 

Caniçal 3 -16º 42' 39,33'' 32º 44' 30,59'' Fixação de margem 617 Baixo Não 
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Designação 
Coordenadas WGS84 

Tipo de pressão 
Dimensão 

(m) 

Grau de alteração da hidrodinâmica 

(baixo, médio, alto) 
Pressão significativa? 

X Y 

Quebra-mar Caniçal 3 -16º 42' 42,33'' 32º 44' 27,21'' Quebra-mar 405 Médio Não 
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Na massa de água costeira COSTMADI2 são ainda realizadas dragagens, cujas características 
(volumes de inertes extraídos e respetivos locais de extração, entre 2009 e 2012), grau de 
alteração da hidrodinâmica que ocasionam e, indicação sobre se constituem uma pressão 
significativa são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 2.36: Potenciais pressões hidromorfológicas associadas à extração de inertes na massa de 
água costeira COSTMADI2 

Ano Local Volume (m3) 
Grau de alteração da hidrodinâmica 

(baixo, médio, alto) 

Pressão 
significativa? 

2009 - - - - 

2010 Caniço; Gaula; Caniçal 21.250 - - 

2011 - - - - 

2012 - - - - 

Total  21.250 Baixo Não 

Fonte: DROTA (comunicação escrita, 2013). 

 

2.3.2.2 COSTMADI1 

A zona costeira associada a esta massa de água estende-se desde o Cabo Boca do Risco 
(sensivelmente na fronteira entre as freguesias do Machico e do Porto da Cruz) até ao Cabo 
Girão (sensivelmente na fronteira entre a Freguesia da Quinta Grande e a Freguesia do 
Campanário). A porção costeira referida inclui grande parte da vertente Norte da ilha e parte 
Oeste da vertente Sul, incluindo as porções costeiras dos municípios de Machico (parte), 
Santana, São Vicente, Porto Moniz, Calheta, Ponta do Sol e Ribeira Brava. 

A massa de água costeira COSTMADII apresenta várias estruturas edificadas na orla litoral, cujas 
características, grau de alteração da hidrodinâmica que ocasionam e, indicação sobre se 
constituem uma pressão significativa são apresentados no quadro seguinte. 
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Quadro 2.37: Potenciais pressões hidromorfológicas na massa de água costeira COSTMADII 

Designação 
Coordenadas WGS84 

Tipo de pressão 
Dimensão 

(m) 

Grau de alteração da hidrodinâmica 

(baixo, médio, alto) 
Pressão significativa? 

X Y 

Porto da Cruz 1 -16º 49' 36,16'' 32º 46' 26,23'' Fixação de margem 557 Baixo Não 

Quebra-mar Ponta Delgada 1 -16º 59' 2,86'' 32º 49' 42,58'' Quebra-mar 170 Médio Não 

Ponta Delgada 1 -16º 59' 5,71'' 32º 49' 41,97'' Fixação de margem 299 Baixo Não 

Ponta Delgada 2 -17º 0' 3,6'' 32º 49' 19,58'' Fixação de margem 129 Baixo Não 

São Vicente 1 -17º 1' 51,47'' 32º 48' 50,05'' Fixação de margem 43 Baixo Não 

São Vicente 2 -17º 2' 6,24'' 32º 48' 45,55'' Fixação de margem 787 Baixo Não 

Quebra-mar São Vicente -17º 2' 1,41'' 32º 48' 49,1'' Quebra-mar 100 Baixo Não 

São Vicente 3 -17º 2' 46,98'' 32º 48' 36,75'' Fixação de margem 368 Baixo Não 

São Vicente 4 -17º 3' 13,86'' 32º 48' 32,89'' Fixação de margem 1.162 Médio Sim 

Quebra-mar Seixal -17º 6' 6,55'' 32º 49' 19,85'' Quebra-mar 104 Médio Não 

Seixal 1 -17º 6' 8,95'' 32º 49' 21,25'' Fixação de margem 412 Baixo Não 

Seixal 2 -17º 7' 3,44'' 32º 49' 32,79'' Fixação de margem 733 Baixo Não 

Seixal 3 -17º 7' 52,45'' 32º 49' 53,86'' Fixação de margem 2.249 Médio Sim 

Quebra-mar Porto Moniz -17º 9' 51,64'' 32º 51' 58,02'' Quebra-mar 155 Médio Não 

Porto Moniz 1 -17º 9' 58,62'' 32º 51' 58,56'' Fixação de margem 435 Baixo Não 

Paul do Mar 1 -17º 13' 52,07'' 32º 45' 30,36'' Fixação de margem 2.104 Médio Sim 

Esporão Paul do Mar -17º 14' 5,86'' 32º 45' 52,59'' Quebra-mar 51 Médio Não 

Quebra-mar Paul do Mar -17º 13' 29,43'' 32º 45' 5,94'' Quebra-mar 187 Médio Não 

Jardim do Mar 1 -17º 12' 42,21'' 32º 44' 11,62'' Fixação de margem 839 Baixo Não 
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Designação 
Coordenadas WGS84 

Tipo de pressão 
Dimensão 

(m) 

Grau de alteração da hidrodinâmica 

(baixo, médio, alto) 
Pressão significativa? 

X Y 

Calheta 1 -17º 10' 24,71'' 32º 43' 7,23'' Fixação de margem 1.430 Médio Sim 

Quebra-mar Calheta 1 -17º 10' 42,3'' 32º 43' 11,55'' Quebra-mar 234 Médio Não 

Quebra-mar Calheta 2 -17º 10' 24,86'' 32º 43' 6,34'' Quebra-mar 614 Alto Sim 

Quebra-mar Calheta 3 -17º 10' 17,53'' 32º 43' 1,75'' Quebra-mar 119 Médio Não 

Madalena do Mar 1 -17º 7' 51,03'' 32º 41' 55,55'' Fixação de margem 1.858 Médio Sim 

Quebra-mar Ponta do Sol 1 -17º 6' 20,51'' 32º 40' 44,77'' Quebra-mar 197 Médio Não 

Ponta do Sol 1 -17º 6' 14,6'' 32º 40' 43,87'' Fixação de margem 489 Baixo Não 

Ponta do Sol 2 -17º 5' 41,71'' 32º 40' 50,2'' Fixação de margem 1.361 Médio Sim 

Quebra-mar Ponta do Sol 2 -17º 5' 40,38'' 32º 40' 44,34'' Quebra-mar 410 Médio Não 

Tábua-Ribeira Brava -17º 4' 12,95'' 32º 40' 26,84'' Fixação de margem 2.093 Médio Sim 

Quebra-mar Ribeira Brava 1 -17º 4' 3,33'' 32º 40' 13,55'' Quebra-mar 266 Médio Não 

Quebra-mar Ribeira Brava 2 -17º 3' 53,75'' 32º 40' 6,34'' Quebra-mar 317 Médio Não 
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Na massa de água costeira COSTMADII também são realizadas dragagens, cujas características 
(volumes de inertes extraídos e respetivos locais de extração, entre 2009 e 2012), grau de 
alteração da hidrodinâmica que ocasionam e, indicação sobre se constituem uma pressão 
significativa são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 2.38: Potenciais pressões hidromorfológicas associadas à extração de inertes na massa de 
água costeira COSTMADII 

Ano Local Volume (m3) 

Grau de alteração da 
hidrodinâmica 

(baixo, médio, alto) 

Pressão 
significativa? 

2009 
Lugar de Baixo/Tábua; Anjos; Madalena 

do Mar; Ponta do Leão 
291.290 - - 

2010 
Lugar de Baixo/Tábua; Anjos; Madalena 
do Mar; Ponta do Leão; Ribeira Brava; 

Campanário 
252.490 - - 

2011 
Lugar de Baixo/Tábua; Anjos; Madalena 

do Mar; Ponta do Leão 
210.720 - - 

2012 
Lugar de Baixo/Tábua; Anjos; Madalena 

do Mar 
114.360 - - 

Total - 871.210 Médio Sim 

Fonte: DROTA (comunicação escrita, 2013). 

 

2.3.2.3 COSTPORI 

A massa de água COSTPORI envolve a totalidade da ilha de Porto Santo e ilhéus próximos. Esta 
massa de água costeira apresenta duas estruturas relevantes edificadas na orla litoral, cujas 
características, grau de alteração da hidrodinâmica que ocasionam e, indicação sobre se 
constituem uma pressão significativa são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 2.39: Potenciais pressões hidromorfológicas na massa de água costeira COSTPORI 

Designação 

Coordenadas WGS84 
Tipo de 
pressão 

Dimensão 

(m) 

Grau de alteração da 
hidrodinâmica 

(baixo, médio, alto) 

Pressão 
significativa? X Y 

Quebra-mar 
Porto Santo 1 

-16º 18' 
59,14'' 

33º 3' 41,39'' Quebra-mar 488 Médio Não 

Quebra-mar 
Porto Santo 2 

-16º 18' 
38,19'' 

33º 3' 32,83'' Quebra-mar 823 Alto Sim 
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2.3.2.4 Restantes massas de água costeiras 

As restantes massas de água costeiras do arquipélago da Madeira, COSTMADP1, COSTMADP2, 
COSTDESI, COSTSELI1, COSTSELI2 não apresentam estruturas edificadas nas massas de água ou 
em zonas litorais adjacentes. Geograficamente, as massas de água COSTMADP1 e COSTMADP2 
não apresentam contacto com as ilhas enquanto as massas de água COSTDESI, COSTSELI1 e 
COSTSELI2 circundam as ilhas desertas e selvagens, respetivamente. 

 

2.4 Pressões biológicas 

2.4.1 Espécies exóticas 

Considera-se como espécie não indígena, alóctone ou exótica, a espécie, a subespécie ou o 
taxon inferior não originários do território nacional ou duma sua unidade geograficamente 
isolada, como bacias hidrográficas ou ilhas, nem tendo aí área natural de distribuição, passada 
ou presente. Dessas algumas podem ser consideradas invasoras quando constituem uma 
ameaça para a diversidade biológica num dado território. 

A introdução de espécies não nativas ou exóticas potencialmente invasoras tem vindo a 
aumentar com a intensificação da globalização do trânsito de bens e pessoas e é considerada 
uma das principais ameaças à biodiversidade, em particular no ambiente marinho, sendo a 
segunda maior causa de perda de biodiversidade, só superada pelas perdas devido à destruição 
de habitats. 

O caráter invasor de algumas espécies exóticas deve-se às suas características intrínsecas, como 
sejam uma grande tolerância às condições ambientais, gerações curtas, maturação sexual 
precoce, elevada fecundidade e plasticidade na dieta, que contribuem para a colonização bem 
sucedida de novas áreas. As características dos habitats também determinam a sua 
suscetibilidade à invasão por espécies exóticas, verificando-se uma predominância de invasões 
em ecossistemas perturbados e áreas com uma riqueza específica naturalmente reduzida. 

Embora o fator “competição” seja uma constante da dinâmica das comunidades, a introdução 
de espécies alóctones ou o favorecimento das condições que possibilitem o crescimento de 
espécies “generalistas” em prejuízo de outras “especialistas”, causa disfunções nas relações 
inter e intraespecíficas das populações, ocasionando o desaparecimento de espécies indígenas 
e, a médio e longo prazo, o aparecimento de espécies com comportamento invasor.  

Os efeitos negativos da introdução de espécies são: 

 Introdução de genes: risco de potencial hibridação com as espécies nativas, sobretudo com 

espécies economicamente valiosas ou espécies ameaçadas; introdução de genótipos 

alienígenas; 

 Competição interespecífica entre as espécies residentes e as espécies introduzidas; 

 Introdução de novas pragas, agentes patogénicos e parasitas que afetam as espécies nativas; 
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 Alterações nas cadeias alimentares; 

 Homogeneização das comunidades marinhas de todo o mundo com diminuição da 

biodiversidade global; 

 Poluição biológica; 

 Degradação de reservas marinhas, áreas protegidas e outros locais importantes. 

Os efeitos positivos da introdução de espécies são: 

 Aprovisionamento adicional de alimento da fauna nativa; 

 Complexificação estrutural do habitat: macrófitas exóticas constituem um habitat adicional, 

que pode ser colonizado pela epifauna, juvenis de peixes, etc.; 

 Proporcionam novos produtos, com valor económico, viáveis no mercado da alimentação 

humana e animal (ex. Undaria pinnatifida, alga utilizada na alimentação); 

 Recursos alimentares para os seres humanos ou biota residente. 

 

2.4.1.1 Espécies exóticas em águas interiores 

2.4.1.1.1 Flora 

O crescimento intenso e descontrolado de plantas aquáticas, frequentemente espécies exóticas 
de cariz infestante, causa impactes negativos na estrutura e função dos ecossistemas aquáticos, 
a saber: diminuição da biodiversidade vegetal, redução de espécies autóctones, alterações das 
características físico-químicas da água, entre outras (Moreira et al., 2002).  

No quadro seguinte identificam-se as espécies de flora exóticas com ocorrência confirmada na 
Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira.  

Quadro 2.40: Espécies de flora não indígenas características de ambientes dulçaquícolas descritas para 
a RH10 

Nome científico Família 

Divisão Pteridophyta (Fetos) 

Adiantum raddianum Adiantaceae 

Selaginella kraussiana Selaginellaceae 

Divisão Spermatophyta (Angiospérmicas) 

Colocasia esculenta Araceae 

Zantedeschia aethiopica Araceae 

Ageratina adenophora Asteraceae 
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Nome científico Família 

Ageratina riparia Asteraceae 

Cyperus alterniflorus Cyperaceae 

Cyperus eragrostis Cyperaceae 

Cyperus papyrus Cyperaceae 

Kyllinga brevifolia Cyperaceae 

Juncus foliosus Juncaceae 

Juncus hybridus Juncaceae 

Juncus sorrentinii Juncaceae 

Melissa oficinalis Lamiaceae 

Mentha x piperita Lamiaceae 

Mentha x villosa Lamiaceae 

Arundo donax Poaceae 

Brachiaria mutica Poaceae 

Duchesnea indica Rosaceae 

Populus alba Salicaceae 

Salix alba. x fragilis Salicaceae 

Salix babylonica Salicaceae 

Hedychium gardneranum Zingiberaceae 

Fontes: Procesl et al.(2002); Silva et al.(2008) 

A Cana (Arundo donax) é uma gramínea originária do Este Asiático que foi introduzida 
intencionalmente no arquipélago da Madeira com vista à construção de sebes, fixação de 
taludes, utilização no artesanato e agricultura e como ornamental (Silva et al., 2008). A presença 
desta espécie invasora que possui uma elevada taxa de colonização provoca um 
empobrecimento do habitat, afetando as espécies de flora e fauna autóctones associadas; a sua 
excessiva proliferação pode diminuir a capacidade de escoamento dos rios e reduzir os recursos 
hídricos em zonas áridas (Marchante et al., 2005; Sanz Elorza et al., 2004; Silva et al., 2008). A 
espécie Arundo donax encontra-se entre as 25 espécies de flora e fauna prioritárias em gestão 
na Macaronésia, ponderada a sua nocividade e viabilidade de controlo (Silva et al., 2008). 

As plantas do género Cyperus são monocotiledóneas herbáceas perenes, excecionalmente 
anuais. A sua introdução no arquipélago da Madeira é maioritariamente atribuída ao seu uso 
como ornamental (DAISIE, 2013). A introdução do género Mentha spp. no arquipélago da 
Madeira estará associada ao desenvolvimento da atividade agrícola, enquanto a introdução no 
arquipélago das espécies de Juncus spp. alóctones deve ter ocorrido por transporte involuntário 
via meios de transporte (DAISIE, 2013). 

A gramínea Brachiaria mutica foi introduzida com intuito agrícola (DAISIE, 2013), pois constitui 
uma importante espécie de forragem, nativa do continente africano. Competitivamente 
agressiva com as espécies nativas, pode formar extensos tapetes sobre a superfície da água, 
dificultando o seu escoamento (CAIP, 2013). 
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A espécie Hedychium gardneranum, nativa dos países asiáticos Butão, Índia e Nepal foi 
introduzida através da indústria de horticultura, sendo cultivada como ornamental. Espécie 
fortemente competitiva com as espécies nativas, quando estabelecida pode conduzir à perda de 
populações de espécies raras, por dificultar a germinação de sementes de outras espécies 
(DAISIE, 2013). 

Ao longo dos anos, no arquipélago da Madeira várias ações têm sido desenvolvidas para o 
controlo e erradicação de algumas das espécies invasoras presentes no arquipélago. 

 

2.4.1.1.2 Invertebrados 

No PRAM (Procesl et al., 2002) foram mencionadas como espécies introduzidas na macrofauna 
invertebrada das águas interiores do arquipélago da Madeira as espécies: Baetis rhodani e 
Cloeon dipterum (Efemeroptera); Asellus aquaticus (Isopoda); Gyraulus parvus e Planorbarius 
corneus corneus (Gasptropoda); e Helobdella stagnalis (Hirudinea). 

Na Listagem dos fungos, flora e fauna terrestres dos arquipélagos da Madeira e Selvagens 
(Borges et al., 2008), os taxa anteriormente descritos não são considerados “introduzidos” mas 
pertencentes à fauna nativa. As espécies Baetis rhodani e Cloeon dipterum foram 
posteriormente consideradas identificações erradas, correspondendo ao invés aos taxa Baetis 
maderensis e Cloeon peregrinator (Gattolliat et al., 2008), nativos. Sublinhe-se ainda a ausência 
de espécies introduzidas no filo Mollusca, segundo a listagem elaborada (Borges et al., 2008). 

 

2.4.1.1.3 Ictiofauna 

O arquipélago da Madeira não possui uma fauna piscícola estritamente dulçaquícola nativa.  

Das quatro espécies piscícolas nativas listadas para as águas interiores da Macaronésia todas 
são de natureza diádroma, i.e., são espécies migradoras que passam parte do seu ciclo de vida 
em meio aquático marinho e parte em meio aquático dulçaquícola: Enguia (Anguilla anguilla), 
Góbio (Gobius paganellus) e Muge (Liza ramada) (Lloris et al., 1991; Hughes, 2005; Hughes & 
Malmqvist, 2005; Cabral et al., 2008). 

A introdução de formas piscícolas alóctones em linhas de água originalmente desprovidas de 
espécies piscícolas constitui um impacte de relevo sobre as restantes componentes aquáticas, 
particularmente invertebrados, pela marcada alteração nas teias tróficas que promovem 
(Ribeiro et al., 2009; Hanel et al., 2011). Este impacte é agravado se considerada a natureza 
endémica de muitas das espécies de invertebrados aquáticos existentes no arquipélago da 
Madeira, estimando-se em 25,5% os endemismos macaronésicos existentes (o que corresponde 
a 72 espécies e subespécies) (Hughes, 2003). 

Duas espécies piscícolas estão descritas como introduzidas no arquipélago da Madeira: Truta-
arco-íris (Oncorhynchus mykiss) e Truta-de-rio (Salmo trutta) (Oliveira, 2008), a primeira das 
quais com sucesso (Ribeiro et al., 2009), enquanto a segunda suscita mais dúvidas quanto ao 
seu estabelecimento atual em áreas de cabeceira (Hughes & Malmqvist, 2005) versus não 
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estabelecimento (Ribeiro et al., 2009). Ambas foram introduzidas através de ações de 
povoamento com a finalidade da pesca desportiva, tendo-se posteriormente dispersado 
(Ribeiro et al., 2009). Atualmente as ações de repovoamento dirigidas à espécie Oncorhynchus 
mykiss mantêm-se e são desenvolvidas pela Direção Regional de Florestas e Conservação da 
Natureza, com a finalidade de “criar ou aumentar o seu stock de criação em determinados cursos 
de água”, sendo efetuados quando a sua densidade populacional é reduzida (DRFCN, 2013). 

O salmonídeo Truta-de-rio (Salmo trutta) é um valor nativo no continente nas suas formas 
residente e migradora, com estatuto de conservação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados 
de Portugal (Cabral et al., 2008), variável consoante a forma: “Criticamente em Perigo” na sua 
forma migradora e “Pouco Preocupante” na sua forma residente. Face ao seu caráter alóctone 
no arquipélago da Madeira não tem estatuto atribuído no mesmo. 

O salmonídeo Truta-arco-íris (Oncorhynchus mykiss) é proveniente da América do Norte e ocorre 
como espécie introduzida conjuntamente nos arquipélagos da Madeira e Açores e no 
continente. Esta espécie surge mencionada no Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro (que 
regula a introdução na Natureza de espécies não indígenas da flora e da fauna); a espécie surge 
mencionada no Anexo I, respeitante às espécies introduzidas em Portugal continental, não 
obstante o seu caráter alóctone estender-se igualmente ao arquipélago da Madeira. Segundo 
este Decreto-Lei a espécie Oncorhynchus mykiss não surge identificada como com risco 
ecológico conhecido.  

 

2.4.1.1.4 Anfíbios 

Segundo a listagem dos vertebrados dos arquipélagos da Madeira e Selvagens (Oliveira, 2008), 
a espécie Rã-verde (Rana perezi) representa o único anfíbio existente no arquipélago, sendo de 
natureza introduzida. Com ocorrência exclusiva na ilha da Madeira relativamente a todo o 
arquipélago, esta espécie é nativa em Portugal continental. 

 

2.4.1.2 Espécies exóticas em águas costeiras 

A navegação (mais concretamente as águas de lastro e a incrustação nos cascos das 
embarcações) tem sido apontada como o principal vetor de introdução de espécies exóticas no 
meio marinho. No entanto, são identificadas outras formas de introdução mediadas pelas 
atividades humanas, como a aquacultura e pescas, a aquariofilia, a construção de canais e a 
movimentação de estruturas amovíveis e detritos flutuantes. 

O conhecimento existente sobre espécies exóticas marinhas no arquipélago da Madeira é 
bastante reduzido.  

Alguns trabalhos temáticos desenvolvidos especificamente para o arquipélago da Madeira 
(Wirtz et al., 2008) e outros de âmbito mais geral (Haydar & Wolff, 2011) permitem apontar 
alguns taxa como de natureza alóctone no arquipélago. 
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Quadro 2.41: Espécies de flora e fauna não indígenas presentes em águas costeiras da RH10 

Nome científico Divisão taxonómica 

Macroalgas 

Laminaria saccharina Divisão Phaeophyta 

Lomentaria clavellosa Divisão Chlorophyta 

Grateloupia turuturu 

Divisão Rhodophyta Grateloupia lanceolata 

Grateloupia imbricata 

Ictiofauna 

Sparus aurata Família Sparidae 

Fontes: Wirtz et al. (2008); Haydar & Wolff (2011); Ferreira et al. (2012). 

No que respeita às macroalgas, registos recentes (Ferreira et al., 2012) complementam a 
listagem efetuada em 2001 para o arquipélago da Madeira (Neto et al., 2001). Os novos registos 
incluem não só espécies introduzidas, como espécies anteriormente sujeitas a identificação 
errónea ou espécies que aparentemente alargaram o seu limite de dispersão. Deste modo foram 
somente consideradas as espécies classificadas como “introduzidas” segundo Ferreira et al. 
(2012). O caráter nativo/introduzido da espécie Dictyota cyanoloma (Divisão Phaeophyta) está 
ainda em discussão, pelo que se optou pela sua não inclusão no quadro. 

A Dourada (Sparus aurata) não é considerada uma espécie nativa do arquipélago da Madeira, 
sendo a sua introdução na fauna piscícola marinha da área provavelmente atribuída a fuga de 
estabelecimentos de produção aquícola ocorrentes na área. Se esta espécie se estabelecer com 
sucesso na região, aumentando o seu efetivo populacional, impactes negativos poderão ocorrer 
sobre espécies ecologicamente próximas e economicamente importantes, como o Pargo 
(Pagrus pagrus) (Alves & Alves, 2003). 

De caráter nativo mas com potencial invasor sob determinadas condições do meio, o Ouriço-de-
espinhos-longos (Diadema antillarum) pode representar uma pressão biológica de relevo sobre 
as comunidades de macroalgas existentes, pelo que o acompanhamento da evolução da 
abundância desta espécie no arquipélago é aconselhável (Alves et al., 2001 e 2003). 

 

2.4.2 Carga piscícola 

A pesca constitui uma pressão em particular sobre as comunidades de macroinvertebrados e 
peixes. No entanto, indiretamente as restantes comunidades biológicas dos sistemas aquáticos 
são também afetadas devido a alterações na estrutura trófica provocadas pela pesca.  

Podem-se distinguir dois tipos de prática de pesca: 

 A pesca de recreio, lúdica ou desportiva – a pesca realizada sem fins comerciais; 

 A pesca profissional – que envolve a captura com fins comerciais. 
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2.4.2.1 Pesca em águas interiores 

A Direção Regional de Florestas e Conservação da Natureza (DRFCN) é o organismo com 
responsabilidade na gestão da pesca de águas interiores da ilha da Madeira, promovendo a 
exploração sustentável dos recursos aquícolas. 

A Portaria n.º 21542, de 20 de setembro “regula o exercício da pesca nas águas interiores da 
ilha da Madeira”, limitando-o a um caráter desportivo, autorizando-se somente para a Enguia a 
pesca profissional “se porventura se verificar a existência de condições que o justifiquem”. 

Segundo o n.º 3 daquela portaria, a pesca é permitida durante todo o ano, ficando reservado o 
exercício de pesca nos troços de cursos de água elencados no n.º 4 por virem a constituir 
“abrigos, desovadeiras e viveiros de produção”. 

A Lei n.º 7/2008, de 15 de fevereiro estabelece as bases do ordenamento e da gestão sustentável 
dos recursos aquícolas das águas interiores e define os princípios reguladores das atividades da 
pesca e da aquicultura nessas águas, sendo aplicável à Região Autónoma da Madeira com as 
necessárias adaptações a introduzir por decreto legislativo regional, como mencionado no 
Artigo 39.º daquela portaria. 

Na RH10 a pesca em águas interiores praticamente não tem expressão, o que se deve não só às 
características dos próprios recursos hídricos, como à ausência de uma verdadeira fauna 
piscícola nativa.  

 

2.4.2.2 Pesca em águas costeiras 

2.4.2.2.1 Pesca profissional 

Os principais portos de pesca existentes na RH10 são: 

Porto do Funchal, na ilha da Madeira; 

Porto de Porto Santo, na ilha do Porto Santo. 

Existem outros portos de menor dimensão, de reduzida expressão em termos de embarcações 
registadas e consequentemente, de volume de capturas. 

Em 2014 estavam registadas no arquipélago da Madeira 435 embarcações de pesca (5,32% das 
existentes em Portugal), das quais 234 não possuíam motor (INE, 2016). 

Todas as embarcações de pesca comercial têm de ter licença para operar com as várias artes de 
pesca. Segundo o INE, em 2014 para o arquipélago da Madeira foram emitidas as licenças de 
pesca apresentadas no quadro seguinte. 
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Quadro 2.42: Licenças de pesca emitidas, por tipo de arte segundo o comprimento fora a fora 

Comprimento 
Fora a Fora 

Tipo de Arte 

Anzol Armadilhas Arrasto Cerco Redes Outras Artes Total 

<10 m 150 35 0 0 0 55 240 

10 a <15 m 74 6 0 0 0 12 92 

15  a < 24 m 11 3 0 3 0 0 17 

24 a <40 m 24 0 0 0 0 0 24 

>=40 m 0 0 0 0 0 0 0 

Total 259 44 0 3 0 67 373 

Fonte: INE (2015). 

Cerca de 65% das licenças emitidas correspondem à operação de embarcações com o menor 
comprimento fora a fora (i.e., inferiores a 10 m). A frota da pequena pesca, também 
denominada artesanal, é constituída por pequenas embarcações de comprimento de fora-a-fora 
menor que 12 m e reduzida autonomia de operação, operando nas áreas de pesca mais próximas 
da costa e, consequentemente, integradas nas massas de água costeiras em estudo. 

Em 2014 nos portos da RH10 foram desembarcadas 7.514 toneladas de pescado 
(correspondendo a 6,27% do total desembarcado em Portugal) (INE, 2016). As espécies mais 
representativas em termos de quantidade foram “Atum e similares” (4.905 toneladas - 65% do 
total capturado para o arquipélago da Madeira) e “Peixe-espada-preto” (1.913 toneladas - 25% 
do total capturado para o arquipélago da Madeira). Em termos de valor foram igualmente estes 
os grupos mais importantes, tendo sido transacionados em lota, 9.279 mil euros em “Atum e 
similares” (55,59% do valor total transacionado) e 6.230 mil euros em “Peixe-espada preto” 
(37,33 do valor total transacionado). 

O quadro seguinte apresenta as capturas e os valores médios em lota das principais espécies ou 
grupos de espécies de águas marinhas desembarcadas nos principais portos do arquipélago da 
Madeira em 2014 nas ilhas da Madeira e Porto Santo. 

Quadro 2.43: Desembarques das principais espécies ou grupos de espécies nos principais portos do 
arquipélago da Madeira em 2014 

Principais espécies 
Total Madeira Porto Santo 

T 1.000 € T 1.000 € T 1.000 € 

Água salobra e doce 0 0 0 0 0 0 

Peixes marinhos 7.438 16.428 7.415 16.395 24 33 

Atum e similares 4.905 9.279 4.889 9.252 17 27 

Besugo ə 1 ə 1 0 0 

Carapau 0 0 0 0 0 0 

Carapau negrão 360 415 354 411 6 4 

Cavala 140 192 139 192 1 1 

Congro ou safio 1 2 1 2 0 0 
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Principais espécies 
Total Madeira Porto Santo 

T 1.000 € T 1.000 € T 1.000 € 

Faneca 0 0 0 0 0 0 

Linguado e azevia 0 0 0 0 0 0 

Peixe-espada 0 0 0 0 0 0 

Peixe-espada preto 1.913 6.230 1.913 6.230 0 0 

Pescadas 0 0 0 0 0 0 

Raias ə ə ə ə 0 0 

Robalos 0 0 0 0 0 0 

Sarda 0 0 0 0 0 0 

Sardinha 5 4 5 4 0 0 

Tamboril 0 0 0 0 0 0 

Verdinho 0 0 0 0 0 0 

Diversos 114 306 114 304 1 1 

Crustáceos 0 0 0 0 0 0 

Gambas 0 0 0 0 0 0 

Lagostas e lavagantes 0 0 0 0 0 0 

Lagostim 0 0 0 0 0 0 

Diversos 0 0 0 0 0 0 

Moluscos 75 263 75 263 0 0 

Ameijoa 0 0 0 0 0 0 

Choco 0 0 0 0 0 0 

Lulas 3 11 3 11 0 0 

Polvos ə ə ə ə 0 0 

Diversos 73 252 73 252 0 0 

Animais aquáticos diversos 0 0 0 0 0 0 

Outros produtos 0 0 0 0 0 0 

Total 7.514 16.691 7.490 16.659 24 33 

Legenda: ə – Valor inferior a metade do módulo da unidade utilizada. 

Fonte: INE (2015). 

Na ilha da Madeira o porto de descarga com maior volume de capturas em 2014 foi o porto do 
Funchal, que representou cerca de 50% do total das capturas registadas na ilha da Madeira e 
49,89% do total das capturas registadas para toda a região autónoma. 
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2.4.2.2.2 Pesca em zonas costeiras protegidas 

A Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo insere-se na massa de água costeira 
COSTPORI. Segundo o Regulamento desta área classificada (aprovado pela Resolução n.º 
1295/2009, de 2 de outubro), é interdito o exercício da pesca para fins comerciais (exceto a 
captura de isco vivo destinado à pesca de tunídeos, bem como outras condições fixadas nos 
termos do disposto no n.º 2 do Artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2008/M, de 13 
de agosto) e a apanha de lapa e caramujo de mergulho.  

Segundo o n.º 2 do Artigo 19.º do Regulamento da Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto 
Santo, ficam sujeitos a autorização da entidade gestora a pesca marítima sem fins comerciais ou 
lúdica, assim como a apanha da lapa e caramujo no calhau, em toda a área marinha da área 
protegida. 

 

2.4.2.3 Pesca lúdica 

O Decreto-Lei n.º 246/2000, de 29 de setembro define o quadro legal da pesca dirigida a 
espécies marinhas, vegetais e animais, com fins lúdicos, em águas oceânicas, em águas interiores 
marítimas ou em águas interiores não marítimas sob jurisdição da autoridade marítima. Sofreu 
alterações com o Decreto-Lei n.º 112/2005, de 8 de julho e com o Decreto-Lei n.º 56/2007, de 
13 de março.  

O Decreto Legislativo Regional n.º 11/95/M, de 21 de junho regula o exercício da caça submarina 
na Região Autónoma da Madeira, definindo a necessidade de obtenção de licença, cumulativa 
com autorização emitida pela autoridade marítima e parecer do Parque Natural da Madeira se 
respeitante a áreas classificadas sob a sua jurisdição. 

O Decreto Legislativo Regional n.º 11/2006/M, de 18 de abril estabelece o regime jurídico da 
apanha de lapas (Patella aspera e Patella candei) na Região Autónoma da Madeira. Neste 
documento são definidos os conceitos de “apanha com fins familiares”, “apanha com fins 
científicos”, “apanha com fins comerciais”, “utilização de embarcação” na apanha e “apanha por 
mergulho”, descritos ao longo dos artigos 3.º a 7.º. 

O exercício da pesca recreativa nas áreas classificadas fica ainda condicionado pelos planos de 
ordenamento e por outra regulamentação específica. 
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3 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

A monitorização compreende, de acordo com o definido na LA, o processo sistemático de 
recolha e processamento de informação sobre as várias componentes do ciclo hidrológico e 
elementos de qualidade para a classificação do estado das massas de água, visando acompanhar 
o comportamento das mesmas no cumprimento dos objetivos estabelecidos na legislação e, 
assim, determinar a eficácia dos programas de medidas estabelecidos nos PGRH. Os programas 
de monitorização podem também ser utilizados para aferir os sistemas de classificação e para 
aprofundar a caracterização das condições de referência, bem como o conhecimento sobre o 
efeito das pressões nas massas de água. 

O artigo 8.º da DQA determina os requisitos para a monitorização das massas de água e o 
Documento Guia nº 7 “Monitoring under the Water Framework Directive – Working Group 2.7” 
(WFD CIS, 2003) estabelece as linhas orientadoras para a definição dos programas de 
monitorização. Encontram-se estabelecidos programas de monitorização de vigilância, 
operacional e, onde necessário, de investigação. No caso das zonas protegidas, os programas de 
monitorização são complementados com os requisitos especificados na legislação que regula 
cada uma dessas zonas. 

Os principais objetivos da monitorização são os seguintes: 

 Avaliar o estado das massas de água; 

 Avaliar alterações, de longo prazo, nas condições naturais; 

 Avaliar alterações, de longo prazo, resultantes das atividades humanas; 

 Estimar as cargas poluentes transferidas entre fronteiras internacionais ou 

descarregadas no mar; 

 Avaliar as alterações das massas de água identificadas como estando em risco, em 

resposta às medidas aplicadas para melhoria ou prevenção da deterioração; 

 Apoiar a identificação das causas do não cumprimento dos objetivos ambientais das 

massas de água, quando a razão para esse não cumprimento não tenha sido 

identificada; 

 Apoiar a identificação da magnitude e impactes da poluição acidental; 

 Apoiar a aferição dos sistemas de classificação; 

 Avaliar o cumprimento dos objetivos e obrigações estabelecidas ao nível das zonas 

protegidas; 

 Caracterizar as condições de referência (onde existem) para as massas de água 

superficiais. 
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A monitorização assume assim uma importância significativa na obtenção de dados 
quantitativos e qualitativos sobre o estado das massas de água e sobre a eficácia das medidas 
de melhoria implementadas. No entanto, este é um processo dispendioso, pelo que muitas 
vezes é necessário recorrer à modelação matemática para complementar a informação 
disponível, reduzindo os custos e viabilizando uma abordagem combinada aos problemas. 

A determinação do estado das massas de água implica a monitorização, no caso das águas 
superficiais, de componentes biológicas, químicas, físico-químicas e hidromorfológicas, e no 
caso das águas subterrâneas, químicas e quantitativas. 

 

3.1 Águas superficiais 

Para cada período de vigência de um PGRH (6 anos) são estabelecidos: um programa de 
monitorização de vigilância, um programa de monitorização operacional e, caso necessário, 
programas de monitorização de investigação. 

O Programa de Monitorização de Vigilância destina-se a fornecer informações que permitam: 

 Completar e validar o processo de avaliação do impacte; 

 Conceber de forma eficaz e eficiente futuros programas de monitorização; 

 Avaliar as alterações a longo prazo nas condições naturais (rede de referência); 

 Avaliar as alterações a longo prazo resultantes do alargamento da atividade antropogénica. 

O Programa de Monitorização Operacional é efetuado com os seguintes objetivos: 

 Determinar o estado das massas de água identificadas como estando em risco de não 

atingirem os objetivos ambientais ou onde são descarregadas substâncias prioritárias em 

quantidades significativas; 

 Avaliar a evolução do estado das massas de água em resultado da aplicação dos programas 

de medidas definidos nos PGRH. 

O Programa de Monitorização de Investigação é implementado quando: 

 Não se conhece o motivo de eventuais excessos (nos resultados da monitorização); 

 A monitorização de vigilância indicar que é provável que não venham a ser atingidos os 

objetivos especificados na LA para uma determinada massa de água, e não tiver ainda sido 

efetuada monitorização operacional, a fim de determinar as respetivas causas; 
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 Se pretende avaliar a magnitude e o impacte da poluição acidental, bem como o 

cumprimento dos objetivos e medidas específicas necessárias para corrigir os efeitos da 

poluição acidental. 

O Quadro 3.1 apresenta as características da rede de monitorização para avaliação do 
estado/potencial ecológico e do estado químico das massas de água superficial na RH10. 

Quadro 3.1: Rede de monitorização do estado/potencial ecológico e do estado químico na RH10 

Redes de monitorização Rios Águas Costeiras 

Rede de Vigilância Estações de monitorização (N.º) 22 14 

Rede Operacional Estações de monitorização (N.º) - - 

O mapa da Figura 4.1 representa a localização das estações de monitorização na região 
hidrográfica 

Quadro 3.2: Rede de monitorização do estado/potencial ecológico e do estado químico das águas 
superficiais na RH10 

 

Na RH10 não foi implementada uma rede de monitorização operacional. Apesar da rede de 
monitorização de vigilância implementada para as massas de água rios ter três pontos 
localizados em massas de água classificadas, na avaliação preliminar (SRA, 2006), como estando 
em risco de não cumprimento dos objetivos ambientais, os parâmetros monitorizados (apenas 
referentes aos elementos físico-químicos de suporte aos elementos biológicos) não permitem 
considerar estes pontos como materializando uma rede de monitorização operacional para rios. 

Na RH10 também não foi implementada uma rede de monitorização de investigação. 
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3.2 Águas subterrâneas 

Um dos objetivos da DQA é assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e 
evitar o agravamento da sua poluição. 

De acordo com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, as especificações 
técnicas e os métodos normalizados de análise e de controlo do estado das massas de água 
subterrâneas são definidos por decreto regulamentar e têm em consideração o disposto no 
anexo VII do referido decreto. 

Os programas de monitorização para as águas subterrâneas, incluem a monitorização dos 
estados químico e quantitativo. 

Assim, e segundo o Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, são definidos para as águas 
subterrâneas: 

 Um programa de monitorização do estado quantitativo; 

 Um programa de monitorização do estado químico que engloba dois tipos de monitorização 

- vigilância e operacional. 

A monitorização do estado quantitativo visa fornecer uma avaliação fiável do estado 
quantitativo das massas de água subterrânea, onde se inclui uma avaliação dos recursos hídricos 
subterrâneos disponíveis. 

A rede de monitorização do estado químico é estabelecida de modo a proporcionar uma 
panorâmica coerente e completa das águas subterrâneas em cada região hidrográfica e permitir 
detetar a presença de tendências a longo prazo, antropogenicamente induzidas, para o aumento 
da concentração de poluentes. Desta forma, a monitorização do estado químico engloba a 
caracterização das massas de água subterrânea e a avaliação do impacte das pressões 
antropogénicas, para cada período de vigência do PGRH. Como base nesta informação é 
estabelecido um programa de monitorização de vigilância e com os resultados desse programa 
define-se um programa de monitorização operacional a aplicar no período remanescente de 
vigência do plano nas massas de água em risco de não cumprir os objetivos ambientais. 

Na RH10 o acompanhamento da qualidade da água subterrânea restringe-se à monitorização 
levada a cabo pela IGA, enquanto entidade concessionária do Sistema Regional de Gestão e 
Abastecimento de Água da Região Autónoma da Madeira. Esta monitorização, referente às 
zonas protegidas (zonas de captação de água para produção de água para consumo humano), 
inclui essencialmente o conjunto de furos, localizados predominantemente junto à zona costeira 
entre Câmara de Lobos e Machico, de nascentes e de galerias a partir dos quais são captadas 
águas destinadas ao abastecimento público.  

A rede de monitorização da vigilância disponível diz assim apenas respeito à ilha da Madeira, 
sendo que no Porto Santo por não se recorrer a água subterrânea para o abastecimento público, 
não está atualmente implementada uma rede de qualidade. 
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3.3 Zonas protegidas 

Para as zonas protegidas, os programas de monitorização são complementados pela 
monitorização específica constante da legislação que criou cada uma dessas zonas protegidas. 

Os programas de monitorização das Zonas Protegidas integram: 

 Locais de captação de água para a produção de água para consumo humano; 

 Zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico; 

 Massas de água designadas como águas de recreio, incluindo zonas designadas como águas 

balneares; 

 Zonas designadas como vulneráveis aos nitratos de origem agrícola. 

 

3.3.1 Zonas de captação de água para a produção de água para consumo 
humano 

Para as massas de águas superficiais designadas para a captação de água destinada à produção 
de água para consumo humano, que fornecem em média mais de 100 m3 por dia, foram 
estabelecidos programas de monitorização de acordo com a frequência estabelecida no ponto 
1.3.5. do Anexo V da DQA. Assim, as massas de água nesta situação foram identificadas como 
pontos a monitorizar e sujeitas a monitorização suplementar de forma a cumprir os requisitos 
do artigo 8º da DQA e do artigo 54.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. Nessas massas de 
água foram monitorizadas: 

 Todas as substâncias descarregadas pertencentes à lista de substâncias prioritárias de 

acordo com a Diretiva 2008/105/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 

103/2010, de 24 de setembro; 

 Todas as outras substâncias descarregadas em quantidades significativas passíveis de afetar 

o estado dessas águas e que são sujeitas a controlo de acordo com a Diretiva 98/83/CE, 

transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto. 

De acordo a informação constante no sistema de informação WISE, na RH10 não existem massas 
de água identificadas como zonas protegidas designadas para a captação de águas superficiais 
para a produção de água para consumo humano. Desta forma, não existe uma rede de 
monitorização para este tipo de zonas protegidas na RH10. 

 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 2 — Caracterização e diagnóstico             123 

3.3.2 Zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de 
interesse económico 

A Diretiva Comunitária 78/659/CEE, transposta para a legislação nacional através do Decreto-
Lei n.º 236/98, 1 de agosto, implica a designação de troços como águas piscícolas – de 
Salmonídeos e de Ciprinídeos - sendo esses troços considerados como zonas protegidas. Esta 
Diretiva foi revogada pela DQA no final de 2013, pelo que só no 3º ciclo de planeamento a 
classificação destas zonas será realizada nos termos da DQA. 

A Diretiva 79/923/CE do Conselho, de 30 de outubro, relativa à qualidade das águas do litoral e 
salobras para fins aquícolas – águas conquícolas, foi transposta para o direito nacional através 
do Decreto-Lei n.º 236/98, 1 de agosto, estabelecendo normas, critérios e objetivos de 
qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em 
função dos seus principais usos. Estabelece no seu artigo 41º que sejam classificadas as águas 
conquícolas. 

Na RH10 não existem zonas protegidas nesta categoria. 

 

3.3.3 Zonas designadas como águas balneares 

Para as massas de água designadas como águas balneares a monitorização deve ser 
complementada com as exigências da Diretiva 2006/7/CE, transposta para o direito nacional 
através do Decreto-Lei n.º 135/2009, 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
113/2012, de 23 de maio. 

A rede de monitorização de zonas designadas para proteção de águas de recreio - águas 
balneares compreende todas as águas balneares identificadas anualmente em portaria 
específica, pelo que se considera representativa. 

No quadro seguinte são apresentadas as estações monitorizadas (zonas balneares) em 2015 no 
sentido de dar cumprimento às atribuições instituídas pelo Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de 
junho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio), no que respeita às águas 
balneares. 

Quadro 3.3: Rede de monitorização das zonas balneares da RH10 

RAM 

SRA/DROTA 
Concelho 

Água balnear 

Código Nome 

Madeira Calheta PTME9L Praia da Ribeira das Galinhas 

Madeira Calheta PTMW8M Calheta 

Madeira Calheta PTMH8F Praia do Portinho 

Madeira Calheta PTMK9W Praia do Porto 

Madeira Câmara de Lobos PTMP2K Complexo Balnear das Salinas 

Madeira Câmara de Lobos PTMQ9C Praia do Vigário 
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RAM 

SRA/DROTA 
Concelho 

Água balnear 

Código Nome 

Madeira Funchal PTMT2U Areeiro 

Madeira Funchal PTMT7L Barreirinha 

Madeira Funchal PTML8V Clube Naval do Funchal 

Madeira Funchal PTMF2C Complexo Balnear Ponta Gorda - Poças do Governador 

Madeira Funchal PTMH3U Formosa 

Madeira Funchal PTMH9T Gorgulho 

Madeira Funchal PTMD3J Lido - Complexo Balnear 

Madeira Funchal PTMU8Q Poças do Gomes - Doca do Cavacas 

Madeira Funchal PTMJ3C Praia Nova 

Madeira Funchal PTME3H Santiago 

Madeira Machico PTMU7X Alagoa 

Madeira Machico PTMK9E Banda d'Além 

Madeira Machico PTMU8H Prainha 

Madeira Machico PTMD2C Ribeira do Natal 

Madeira Machico PTMU2P S. Roque 

Madeira Ponta do Sol PTMU9L Lugar de Baixo 

Madeira Ponta do Sol PTMJ9X Madalena do Mar 

Madeira Ponta do Sol PTMQ3E Ponta do Sol 

Madeira Porto Moniz PTMV3Q Porto Moniz 

Madeira Porto Moniz PTMH9W Praia da Laje 

Madeira Porto Santo PTMV2J Porto Santo - Porto das Salemas 

Madeira Porto Santo PTMQ7P Porto Santo - Cabeço da Ponta 

Madeira Porto Santo PTMV3W Porto Santo - Calheta 

Madeira Porto Santo PTMJ9M Porto Santo - Fontinha 

Madeira Porto Santo PTML2U Porto Santo - Lagoa 

Madeira Porto Santo PTMX9V Porto Santo - Penedo 

Madeira Porto Santo PTMQ9D Porto Santo - Ribeiro Cochino 

Madeira Porto Santo PTME8L Porto Santo - Ribeiro Salgado 

Madeira Ribeira Brava PTMT3M Ribeira Brava 

Madeira S. Vicente PTMH8L Clube Naval de São Vicente 

Madeira S. Vicente PTMU3L Ponta Delgada 

Madeira Santa Cruz PTMP3T Boaventura 

Madeira Santa Cruz PTME9J Galo Mar 

Madeira Santa Cruz PTMT7N Garajau 

Madeira Santa Cruz PTMJ3M Palmeiras 

Madeira Santa Cruz PTMH7X Reis Magos 
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RAM 

SRA/DROTA 
Concelho 

Água balnear 

Código Nome 

Madeira Santa Cruz PTMK7F Roca Mar 

Madeira Santa Cruz PTMJ7X São Fernando 

Madeira Santana PTMK7D Ribeira do Faial 

Fonte: ANEXO IV (a que se refere o n.º 4 do artigo 2.º) da Portaria n.º 123/2015, de 5 de maio. 

 

3.3.4 Zonas designadas como vulneráveis aos nitratos de origem agrícola 

As zonas vulneráveis aos nitratos de origem agrícola são definidas no âmbito da Diretiva 
91/676/CEE, do Conselho, de 12 de dezembro, transposta para o quadro jurídico português pelo 
Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de setembro, com as posteriores alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei 68/99, de 11 de março, com o objetivo de impedir ou reduzir, a propagação da 
poluição das massas de água causada ou induzida por nitratos, cuja origem resida na atividade 
agrícola. 

A monitorização das zonas vulneráveis associadas às massas de água subterrâneas está 
contemplada pela análise do respetivo estado químico, sendo que para as massas de água 
superficiais esta avaliação se encontra abrangida pelo estado/potencial ecológico. 

A RH10 não tem até à data definida quaisquer Zonas Vulneráveis, não tendo sido registadas 
concentrações de nitratos que justificassem a proposta de uma delimitação nos termos do 
Decreto-Lei n.º 235/97 de 3 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99 de 11 de março. 
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4 CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO DAS MASSAS DE ÁGUA 
SUPERFICIAIS 

No 2º ciclo de planeamento 2015-2020, a definição de medidas para a gestão das massas de 
água obriga à realização de um diagnóstico que integra, obrigatoriamente, a classificação do 
estado das massas de água com base nos dados recolhidos no âmbito dos programas de 
monitorização, estabelecidos nos planos de região hidrográfica em vigor. 

Para as águas de superfície o estado global é resultado da combinação entre o estado/potencial 
ecológico e o estado químico. 

No caso das águas subterrâneas o estado global é obtido através da combinação do estado 
químico e do estado quantitativo. 

Em ambos os casos é necessário complementar esta classificação através da avaliação do estado 
das zonas protegidas. 

 

4.1 Estado das massas de água superficial 

A avaliação do estado global das águas de superfície naturais inclui a avaliação do estado 
ecológico e do estado químico. A avaliação do estado global das massas de água artificiais ou 
fortemente modificadas é realizada através da avaliação do potencial ecológico e do estado 
químico. 

O estado ecológico traduz a qualidade da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas 
aquáticos associados às águas superficiais e é expresso com base no desvio relativamente às 
condições de uma massa de água idêntica, ou seja do mesmo tipo, em condições consideradas 
de referência. As condições de referência equivalem a um estado que corresponde à presença 
de pressões antropogénicas pouco significativas e em que apenas ocorrem pequenas 
modificações físico-químicas, hidromorfológicas e biológicas. 

O potencial ecológico é expresso com base no desvio ao “máximo potencial ecológico”, que 
representa as condições biológicas e físico-químicas em que os únicos impactes na massa de 
água resultam das suas características artificiais ou fortemente modificadas após a 
implementação de todas as medidas de mitigação que não afetem significativamente os usos 
ou o ambiente envolvente, de forma a assegurar a melhor aproximação ao contínuo ecológico, 
em particular no que respeita à migração da fauna e existência de habitats apropriados para a 
sua reprodução e desenvolvimento. 

O estado/potencial ecológico corresponde a uma estimativa do grau de alteração da estrutura 
e função do ecossistema devido às diferentes pressões antropogénicas e integra a avaliação de 
elementos de qualidade biológica e dos elementos de suporte aos elementos biológicos, isto é, 
químicos, físico-químicos e hidromorfológicos. A classificação final do estado/potencial 
ecológico resulta da pior classificação obtida para cada elemento de qualidade. 
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A definição dos critérios de classificação do estado/potencial ecológico foram estabelecidos por 
cada estado-membro. 

A avaliação do estado químico está relacionada com a presença de substâncias químicas que em 
condições naturais não estariam presentes ou que estariam presentes em concentrações 
reduzidas. Estas substâncias são suscetíveis de causar danos significativos para o ambiente 
aquático, para a saúde humana e para a fauna e flora, devido às suas características de 
persistência, toxicidade e bioacumulação. 

A definição dos critérios de classificação do estado químico foi estabelecida a nível comunitário. 

Na Figura 4.1 apresenta-se uma representação esquemática e conceptual da classificação do 
estado global das águas de superfície. 

Figura 4.1: Esquema conceptual do sistema de classificação do estado das águas superficiais 
(adaptado de UK TAG, 2007) 

 

Nos pontos seguintes apresentam-se as metodologias, critérios e procedimentos aplicados para 
avaliar o estado das massas de água de superfície. 

 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 2 — Caracterização e diagnóstico             128 

4.1.1 Critérios de classificação do estado 

4.1.1.1 Critérios de classificação do estado/potencial ecológico 

O Estado Ecológico traduz a qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos 
associados às águas de superfície, e é expresso com base no desvio relativamente às condições 
de uma massa de água semelhante, ou seja do mesmo tipo, em condições consideradas de 
referência. O Estado Ecológico de referência corresponde à ausência de pressões 
antropogénicas significativas e sem que se façam sentir os efeitos da industrialização, 
urbanização ou intensificação da agricultura, ocorrendo apenas pequenas alterações físico-
químicas, hidromorfológicas e biológicas (CIS WFD, 2003). 

Os tipos são grupos de massas de água com características geográficas e hidrológicas 
relativamente homogéneas, consideradas relevantes para a determinação das condições 
ecológicas. O objetivo da definição de tipos é permitir que sejam corretamente estabelecidas 
condições de referência e que sejam comparáveis as classificações de Estado Ecológico dentro 
de cada grupo de rios com características semelhantes (INAG,I.P. 2009). Para a ilha da Madeira 
foram definidos 2 tipos de rios: MDRWPM – Precipitação Média e MDRWPA – Precipitação Alta. 

O estado ecológico é definido através da utilização de métricas que avaliam as alterações na 
estrutura e funcionamento de elementos biológicos face aos valores ocorrentes sob condições 
de referência. Os sistemas de classificação implicam o estabelecimento de valores de fronteira 
entre classes de qualidade, que por sua vez são estabelecidos de acordo com o indicado nos 
Documentos Guia da Estratégia Comum de Implementação da DQA (European Comission, 2003 
e 2005). 

Em suma, o estado/potencial ecológico é classificado em função de diferentes indicadores de 
qualidade: 

 Elementos de qualidade biológica [fitobentos (diatomáceas) e macrófitos; invertebrados 

bentónicos; fauna piscícola; fitoplâncton]; 

 Elementos químicos e físico-químicos de suporte dos elementos biológicos, incluindo 

elementos físico-químicos gerais e poluentes descarregados em quantidades significativas 

(i.e. poluentes específicos); 

 Elementos hidromorfológicos de suporte dos elementos biológicos. 

O estado ecológico é classificado numa escala de cinco classes (Excelente, Bom, Razoável, 
Medíocre e Mau) enquanto o potencial ecológico é classificado numa escala de quatro classes 
(Bom ou superior, Razoável, Medíocre e Mau). 

O sistema de classificação dos elementos biológicos recorre à utilização de indicadores 
representativos (índices) os quais são expressos em rácios de qualidade ecológica (EQR, 
Ecological Quality Ratio). Os EQR representam o desvio do valor observado do indicador 
relativamente às condições de uma massa de água do mesmo tipo em condições de referência. 
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No Anexo IV inclui-se uma descrição dos critérios de classificação do estado/potencial ecológico 
das massas de água superficiais. 

 

4.1.1.2 Critérios de classificação do estado químico 

As Normas de Qualidade Ambiental (NQA) utilizadas na avaliação do ESTADO QUÍMICO das 
massas de água superficiais estão estabelecidas na Diretiva 2013/39/UE, de 12 de agosto, 
transposta para o regime jurídico nacional pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro. 

Às massas de águas superficiais aplicam-se as NQA para as substâncias prioritárias e poluentes 
previstos na tabela da parte A do anexo II do Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro, de 
acordo com os requisitos previstos na parte B desse mesmo anexo. 

 

4.1.1.3 Critérios de classificação do estado das zonas protegidas 

As massas de água englobadas em zonas protegidas estão sujeitas a uma classificação do estado, 
complementar realizada segundo critérios específicos, sendo a classificação final representada 
pela pior classificação obtida. 

O Quadro 4.1 apresenta os critérios específicos adotados para a classificação complementar das 
massas de água superficiais inseridas em zonas protegidas. 

Quadro 4.1: Critérios de classificação para as massas de água superficiais incluídas em zonas 
protegidas 

Zonas protegidas Critérios de classificação 

Zonas de captação de água 
para a produção de água para 

consumo humano 

A classificação da qualidade da água é realizada em conformidade com o 
disposto no Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Esta 
classificação tem 4 classes (A1, A2, A3 e >A3) que implicam diferentes níveis de 
tratamento para a produção água potável. Para articular a legislação nacional 
com a DQA, considera-se que quando a qualidade da água tem uma 
classificação >A3 a massa de água tem um estado inferior a bom. 

Zonas designadas para 
proteção de espécies 

aquáticas de interesse 
económico 

Águas piscícolas: A classificação da qualidade da água é realizada em 
conformidade com o disposto no Anexo X do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
agosto. Esta classificação tem 2 classes (compatíveis ou não compatíveis). Para 
articular a legislação nacional com a DQA, considera-se que quando a 
classificação não está conforme, a massa de água tem um estado inferior a 
bom. Áreas de produção de bivalves: a massa de água é classificada com um 
estado inferior a bom quando é proibida a produção nos termos do Despacho 
n.º 15264/2013, de 22 de novembro 

Zonas designadas como águas 
de recreio 

A massa de água é classificada com um estado inferior a bom quando a água 
balnear tem classificação “má”. 

Zonas designadas como zonas 
sensíveis em termos de 

nutrientes 

A massa de água designada, no âmbito da Diretiva de Águas Residuais Urbanas, 
como zona sensível por nutrientes (excluindo as massas de água que estão na 
bacia de drenagem), é classificada com um estado inferior a bom. 
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Zonas protegidas Critérios de classificação 

Zonas designadas para a 
proteção de habitats e da 
fauna e flora selvagens e a 

conservação das aves 
selvagens 

Não existem critérios de classificação complementares. A classificação final 
corresponde à obtida com os critérios da DQA para o estado das massas de 
água, já que se considera que estes critérios são suficientes para atingir os 
objetivos previstos nestas duas diretivas. 

 

4.1.2 Estado ecológico e potencial ecológico 

A classificação do estado ecológico nas diferentes categorias de massas de água naturais para o 
2.º ciclo encontra-se no Quadro 4.2. 

Quadro 4.2: Classificação do estado ecológico das massas de água superficial naturais na RH10 

Classificação 
Massas de Água 

N.º % 

Excelente 25 25 

Bom 24 24 

Razoável 18 18 

Medíocre 21 21 

Mau 0 0 

Desconhecido 14 14 

TOTAL 102 100 

Fonte: ANNEX TO Article 18 Implementation Report for the Water Framework Directive Member State 
specific annexes Portugal. 

Da totalidade de massas de água presentes na Região Hidrográfica Arquipélago da Madeira, i.e. 
102 massas de água, o estado mais preponderante é o “excelente” (atribuído a 25% das massas 
de água); 24% apresentam classificação “bom”, 18% a classificação “razoável” e 21% a 
classificação “medíocre”. Para 14% das massas de água não foi determinado o estado ecológico 
(estado desconhecido). 

 

4.1.3 Estado químico 

O Quadro 4.3 apresenta a classificação do estado químico para as diferentes categorias de 
massas de água superficial naturais. 
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Quadro 4.3: Classificação do estado químico das massas de água superficial naturais na RH10 

Classificação 
Massas de Água 

N.º % 

Bom 49 48 

Medíocre 0 0 

Desconhecido 53 52 

TOTAL 102 100 

Fonte: ANNEX TO Article 18 Implementation Report for the Water Framework Directive Member State 
specific annexes Portugal. 

Quanto à classificação do estado químico, para a grande maioria das massas de água – 52%, não 
foi determinado o estado (estado desconhecido). Por sua vez, em 48% das massas de água o 
estado químico obteve a classificação de “bom”. 

 

4.1.4 Estado global 

A avaliação do estado global das massas de água resulta da combinação do estado/potencial 
ecológico, do estado químico e da avaliação complementar das zonas protegidas (Quadro 4.4). 

Quadro 4.4: Classificação do estado global das massas de água superficiais na RH10 

Classificação 
Massas de Água 

N.º % 

Bom e Superior 49 48,04 

Inferior a Bom 63 61,76 

Desconhecido 14 13,73 

TOTAL 102 100,00 

Tendo por base o universo das massas de água superficial existentes na RH10, constata-se que 
cerca de 48% apresenta um estado global Bom e Superior, 61,76% um estado global Inferior a 
Bom e 13,73% não foram classificadas. 

 

4.1.5 Avaliação das zonas protegidas 

A avaliação do estado nas massas de água que integram zonas protegidas definidas no âmbito 
da DQA é complementada com informação resultante da monitorização específica constante da 
legislação que criou cada uma dessas zonas protegidas. A classificação complementar integra as 
seguintes zonas protegidas: 
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 Zonas designadas para a captação de água destinada à produção de água para consumo 

humano; 

 Zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico; 

 Massas de água designadas como águas de recreio, incluindo águas balneares. 

 

Zonas protegidas para a captação de água destinada à produção de água para consumo humano 

Na RH10 não existem massas de água identificadas como zonas protegidas designadas para a 
captação de águas superficiais para a produção de água para consumo humano. 

 

4.1.5.1 Zonas designadas para proteção de espécies aquáticas de interesse 
económico 

Na RH10 não existem massas de água designadas para a proteção de espécies aquáticas de 
interesse económico. 

 

4.1.5.2 Massas de água designadas como águas balneares 

O Quadro 4.5 apresenta a classificação complementar para as massas de água inseridas em 
zonas protegidas para águas balneares. 

Quadro 4.5: Classificação das águas balneares na época balnear 2014 

CÓDIGO ÁGUA BALNEAR CLASSIFICAÇÃO 

PTMW8M CALHETA Boa 

PTMP2K COMPLEXO BALNEAR DAS SALINAS Sem Classificação (*) 

PTMQ9C PRAIA DO VIGÁRIO Boa 

PTMT2U AREEIRO Excelente 

PTMT7L BARREIRINHA Boa 

PTMF2C CB PONTA GORDA-POÇAS DO GOVERNADOR Excelente 

PTML8V CLUBE NAVAL DO FUNCHAL Boa 

PTMH3U FORMOSA (MADEIRA) Excelente 

PTMH9T GORGULHO Má 

PTMD3J LIDO-COMPLEXO BALNEAR Excelente 

PTMU8Q POÇAS DO GOMES-DOCA DO CAVACAS Má 

PTMJ3C PRAIA NOVA Excelente 
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CÓDIGO ÁGUA BALNEAR CLASSIFICAÇÃO 

PTME3H SANTIAGO Excelente 

PTMU7X ALAGOA Sem Classificação (*) 

PTMK9E BANDA D'ALÉM Má 

PTMU8H PRAINHA Boa 

PTMD2C RIBEIRA DO NATAL Excelente 

PTMU2P S. ROQUE Má 

PTMU9L LUGAR DE BAIXO Sem Classificação (*) 

PTMJ9X MADALENA DO MAR Excelente 

PTMQ3E PONTA DO SOL Boa 

PTMV3Q PORTO MONIZ Excelente 

PTMH9W PRAIA DA LAJE Excelente 

PTMQ7P PORTO SANTO - CABEÇO DA PONTA Excelente 

PTMV3W PORTO SANTO - CALHETA Excelente 

PTMJ9M PORTO SANTO - FONTINHA Excelente 

PTML2U PORTO SANTO - LAGOA Excelente 

PTMX9V PORTO SANTO - PENEDO Excelente 

PTMQ9D PORTO SANTO - RIBEIRO COCHINO Excelente 

PTME8L PORTO SANTO - RIBEIRO SALGADO Excelente 

PTMT3M RIBEIRA BRAVA Boa 

PTMP3T BOAVENTURA Excelente 

PTME9J GALO MAR Boa 

PTMT7N GARAJAU Excelente 

PTMJ3M PALMEIRAS Excelente 

PTMH7X REIS MAGOS Boa 

PTMK7F ROCA MAR Excelente 

PTMJ7X SÃO FERNANDO Excelente 

PTMK7D RIBEIRA DO FAIAL Excelente 

PTMH8L CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE Sem Classificação (*) 

PTMU3L PONTA DELGADA (MADEIRA) Excelente 

(*) Não dispõe o nº mínimo de amostras necessárias para poder ser classificada. 

Na RH10, em 2014, das 41 zonas protegidas para as águas balneares, 24 apresentavam um 
estado Excelente, 9 um estado Bom, 4 um estado Mau e 4 não foram classificadas, devido à 
inexistência do número mínimo de amostras necessárias para poder ser classificada. 
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4.2 Estado das massas de água subterrâneas 

A DQA estabelece um enquadramento para a proteção das águas subterrâneas que assegure a 
redução gradual da poluição das águas e evite o agravamento da sua poluição. 

O artigo 4º da DQA diz respeito aos objetivos ambientais e estabelece que os Estados-Membros: 

 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; 

 Protegerão, melhorarão e reconstituirão todas as massas de água subterrâneas, garantindo 

o equilíbrio entre as captações e as recargas dessas águas, com o objetivo de alcançar um 

bom estado das águas subterrâneas; 

 Aplicarão as medidas necessárias para inverter quaisquer tendências significativas 

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

atividade humana, por forma a reduzir gradualmente a poluição das águas subterrâneas. 

A proteção das massas de água subterrânea é reforçada pela Diretiva n.º 2006/118/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, transposta para o direito interno 
através do Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, que estabelece o regime de proteção 
das águas subterrâneas contra a poluição e deterioração e regulamenta a avaliação do estado 
químico das massas de água. Por sua vez, a Portaria n.º 1115/2009, de 29 de setembro, regula 
o procedimento para a avaliação e monitorização do estado quantitativo das massas de água 
subterrânea com o objetivo de assegurar o bom estado quantitativo. 

 

4.2.1 Critérios de classificação do estado 

subterrâneas engloba a avaliação do estado quantitativo e do estado químico, tendo-se adotado 
a metodologia proposta no Guia n.º 18 “Guidance on Groundwater Status and Trend 
Assessment” (CE, 2009). 

De acordo com o citado guia, para se avaliar o estado químico e quantitativo de uma massa de 
água, torna-se necessário realizar uma série de testes químicos e quantitativos relevantes para 
os elementos em risco e que se aplicam à massa de água em questão. A classificação final da 
massa de água é obtida pela pior classificação dos testes, sendo necessário realizar todos 
aqueles que são relevantes. 

O processo de classificação deverá indexar a cada massa de água uma única classe de estado. 
Para as águas subterrâneas são estabelecidas duas classes de estado, em resultado das pressões 
a que a massa de água se encontra sujeita (Quadro 4.6). O estado da massa de água corresponde 
ao pior estado registado – quantitativo e químico. 

Quadro 4.6: Classes de estado das águas subterrâneas consideradas na DQA e na LA 
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Classes de estado 

Bom 

Medíocre 

 

4.2.1.1 Critérios de classificação do estado quantitativo 

O bom estado quantitativo, de acordo com o artigo 4.º da DQA, é o estado de um meio hídrico 
subterrâneo em que o nível piezométrico é tal que os recursos hídricos subterrâneos disponíveis 
não são ultrapassados pela taxa média anual de captação a longo prazo, não estando por isso 
sujeitos a alterações antropogénicas. 

A definição do bom estado quantitativo das massas de águas subterrâneas, deve considerar os 
critérios previstos na Portaria n.º 1115 / 2009, de 29 de setembro, que são os seguintes: 

 o nível de água na massa de água subterrânea deve ser tal que os recursos hídricos 

subterrâneos disponíveis não sejam ultrapassados pela taxa média anual de extração a longo 

prazo, de acordo com o n.º 2.1.2. do anexo V do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março; 

 a ocorrência de alterações na direção do escoamento subterrâneo em consequência de 

variações de nível não compromete o bom estado quantitativo, desde que essas alterações: 

 não provoquem intrusões de água salgada, constantes e claramente identificadas; 

 não impeçam que sejam alcançados os objetivos ambientais especificados nos termos do 

artigo 4.º para as águas de superfície que lhe estão associadas; 

 não provoquem danos significativos nos ecossistemas terrestres diretamente dependentes 

da massa de água subterrânea. 

Considera-se que uma massa de água subterrânea atinge o bom estado quantitativo quando a 
taxa média anual de captações a longo prazo for inferior a 90% da recarga média anual a longo 
prazo. 

A forma de representação dos resultados da classificação do estado quantitativo das massas de 
água subterrâneas deve seguir o esquema apresentado na Quadro 4.7, de acordo com o anexo 
V do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março. 

Quadro 4.7: Classificação do estado quantitativo das massas de água subterrâneas 

Classificação do estado quantitativo 

Bom 

Medíocre 

A metodologia para avaliar o estado quantitativo das massas de água subterrâneas é composta 
por um conjunto de testes relevantes, de acordo com o documento Guia n.º 18, a saber: 
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 Teste do balanço hídrico subterrâneo; 

 Teste do escoamento superficial; 

 Teste da avaliação dos ecossistemas terrestres dependentes das águas subterrâneas 

(ETDAS); 

 Teste da intrusão salina ou outra. 

A avaliação final do estado quantitativo será determinada pela pior classificação dos testes 
quantitativos relevantes, ou seja, por exemplo, se a classificação de um teste for medíocre então 
a classificação final da massa de água subterrânea é medíocre. 

 

4.2.1.2 Critérios de classificação do estado químico 

A definição do estado químico de uma massa de água subterrânea tem por base os critérios e 
termos previstos no n.º 2.3 do anexo V do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março e no Decreto-
Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 
2006/118/CE, de 12 de dezembro, e deve considerar o seguinte: 

 As normas de qualidade da água subterrânea referidas no anexo I do Decreto-Lei n.º 

208/2008, de 28 de outubro, relativas a nitratos e a substâncias ativas dos pesticidas, 

incluindo os respetivos metabolitos e produtos de degradação e de reação; 

 Os limiares que vierem a ser estabelecidos em conformidade com o procedimento previsto 

na parte A do anexo II do Decreto – Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, para os poluentes, 

grupos de poluentes e indicadores de poluição que tenham sido identificados como 

contribuindo para a caracterização das massas ou grupo de massas de água subterrânea 

consideradas em risco, tendo em conta, pelo menos, a lista da parte B do anexo II do mesmo 

decreto-lei: 

 Substâncias, iões, ou indicadores, que podem ocorrer naturalmente ou como resultado de 

atividades humanas: 

o Arsénio; 

o Cádmio; 

o Chumbo; 

o Mercúrio; 

o Azoto amoniacal; 

o Cloreto; 
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o Sulfato. 

o Substâncias sintéticas artificiais: 

o Tricloroetileno; 

o Tetracloroetileno. 

o Parâmetro indicativo de intrusões salinas ou outras: 

o Condutividade. 

 Os limiares de qualidade aplicáveis ao bom estado químico da água subterrânea baseiam-se 

na proteção da massa de água, em conformidade com os pontos 1, 2 e 3 da parte A do anexo 

II, concedendo particular atenção às suas repercussões e inter-relação com as águas de 

superfície e ecossistemas terrestres associados e as zonas húmidas diretamente 

dependentes, devendo ser tidos em conta, nomeadamente, conhecimentos de toxicologia 

e de ecotoxicologia; 

 Os limiares podem ser estabelecidos a nível nacional, a nível da região hidrográfica ou a nível 

da parte da região hidrográfica internacional situada no território nacional ou ainda a nível 

da massa ou grupo de massas de água subterrânea; 

Neste sentido foi necessário estabelecer limiares, com o intuito de avaliar o estado das massas 
de água subterrânea no 2º ciclo, os quais se sintetizam no Anexo IV “Limiares Estabelecidos para 
Avaliação do Estado Químico das Massas de Água Subterrânea”, dos quais 11 decorrem das 
obrigações da DQA, resultando os restantes 21 de parâmetros da avaliação de risco do 1º ciclo 
de planeamento. 

Apresentam-se ainda no Anexo IV as exceções aos limiares a nível nacional a serem considerados 
nalgumas massas de água, uma vez que há substâncias que ocorrem naturalmente sendo a 
concentração de fundo superior ao limiar estabelecido a nível nacional. Nestes casos 
estabeleceu-se um limiar específico para essas massas de água, tendo em conta a concentração 
de fundo. 

Considera-se que uma massa ou grupo de massas de água subterrâneas apresentam um bom 
estado químico sempre que: 

 Os dados resultantes da monitorização demonstrem que as condições definidas no n.º 2.3.2 

do anexo V do Decreto-Lei n.º77/2006, de 30 de março, estão a ser cumpridas; 

Ou 

 Os valores das normas de qualidade da água subterrânea, referidos no anexo I do Decreto-

Lei n.º208/2008, de 28 de outubro, e os limiares, estabelecidos em conformidade com o 
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artigo 3.º e o anexo II do mesmo decreto-lei, não sejam excedidos em nenhum ponto de 

monitorização na massa de água subterrânea. 

De acordo com o anexo V do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, a apresentação da 
classificação do estado químico das massas de água subterrâneas deve seguir o esquema 
apresentado na Quadro 4.8. 

Quadro 4.8: Classificação do estado químico das massas de água subterrâneas 

Classificação do estado químico 

Bom 

Medíocre 

No procedimento de avaliação do estado químico utilizaram-se os dados de monitorização 
disponíveis para o período 2006-2009. Assim, calculou-se em cada estação de monitorização e 
para cada parâmetro indicador de poluição ou que possa colocar a massa de água em risco, o 
valor médio dos resultados de monitorização para o período em análise. Seguidamente, 
verificou-se se o valor obtido excedia a norma de qualidade ou o limiar para os vários parâmetros 
constantes dos Anexos I e II do Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, bem como para 
outros parâmetros, que causam pressão na massa de água e a podem colocar em risco de não 
cumprir os objetivos ambientais. 

No caso de uma ou mais estações de monitorização não cumprirem as normas de qualidade ou 
os limiares estabelecidos, a avaliação do estado químico dessas massas de água subterrânea 
seguiu o documento orientador da CE, Guia n.º 18, que refere a necessidade de aplicar um 
conjunto de testes que a seguir se enumeram, no sentido de avaliar o estado químico final da 
massa de água: 

 Teste da avaliação global do estado químico; 

 Teste de diminuição da qualidade química ou ecológica das massas de água superficiais; 

 Teste de avaliação dos ecossistemas terrestres dependentes das águas subterrâneas 

(ETDAS); 

 Teste de proteção das águas de consumo; 

 Teste da intrusão salina ou outra. 

Acresce-se que apenas os testes relevantes devem ser aplicados às massas de água, de acordo 
com as especificidades das mesmas, por exemplo, o teste de intrusão deve ser aplicado em 
aquíferos costeiros ou em massas de água subterrâneas em contacto com rochas evaporíticas. 

A intrusão salina é um fenómeno costeiro que pode ocorrer em massas de água subterrâneas 
em contacto com o mar se a quantidade de água doce captada for superior à recarga, levando a 
um desequilíbrio que origina a progressão lenta e continuada da água salgada para o interior da 
água subterrânea. Em situação normal, existe uma interface de água doce-água salgada que está 
em equilíbrio. Se o volume de água doce captada aumentar, esta interface pode deslocar-se no 
sentido da massa de água subterrânea e começar a ser captada água salgada. 
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A avaliação final do estado químico é determinada pela pior classificação dos testes relevantes 
realizados, ou seja, se a classificação para um teste for medíocre a classificação final da massa 
de água será medíocre. 

 

4.2.1.3 Critérios de classificação do estado das zonas protegidas 

As massas de água subterrâneas englobadas em zonas protegidas estão sujeitas a uma avaliação 
complementar realizada segundo critérios específicos, que se sintetizam no Quadro 4.9. 

Quadro 4.9: Critérios de avaliação complementar para as massas de água subterrâneas inseridas em 
zonas protegidas 

Zonas protegidas Critérios de classificação complementares 

Zonas de captação de 
água para a produção de 

água para consumo 
humano 

A classificação da qualidade da água é realizada em conformidade com o 
disposto no Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Esta 
classificação tem quatro classes (A1, A2, A3 e >A3) que implicam diferentes 
níveis de tratamento para a produção de água potável. 

Para articular a legislação nacional com a DQA, considera-se que quando a 
qualidade da água tem uma classificação >A3 a massa de água não cumpre os 
objetivos da zona protegida. 

Zonas designadas como 
zonas sensíveis em termos 

de nutrientes 

A massa de água designada, no âmbito da Diretiva Nitratos, como zona 
vulnerável aos nitratos de origem agrícola, é classificada com um estado 
inferior a bom. 

 

4.2.2 Determinação do estado global 

No capítulo IV da LA, são estabelecidos os objetivos ambientais para as diversas categorias de 
massas de água. O artigo 47.º da referida lei enuncia para as águas subterrâneas os seguintes 
objetivos ambientais: 

 Aplicação de medidas destinadas a evitar ou limitar a descarga de poluentes nas águas 

subterrâneas e prevenir a deterioração do estado de todas as massas de água; 

 Alcançar o bom estado quantitativo e químico das águas subterrâneas, para o que se deve: 

 Assegurar a proteção, melhoria e recuperação de todas as massas de água subterrâneas, 

garantindo equilíbrio entre as captações e as recargas dessas águas; 

 Inverter quaisquer tendências significativas persistentes para o aumento da concentração 

de poluentes que resulte do impacte da atividade humana, com vista a reduzir gradualmente 

os seus níveis de poluição. 
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 A proibição da descarga direta de poluentes nas águas subterrâneas, à exceção de descargas 

que não comprometam o cumprimento dos objetivos específicos estabelecidos na LA, que 

podem ser autorizadas nas condições definidas por normas a aprovar, nos termos do n.º 3 

do artigo 102.º da referida lei. 

Sintetizando, a metodologia seguida e recomendada pelo Guia n.º18 (EC, 2009) propõe que a 
avaliação do estado global das massas de água subterrâneas resulte da avaliação do estado 
químico e quantitativo, devendo ser adotada a pior classificação obtida. 

A avaliação final do estado do 2º ciclo de planeamento será comparada com a do 1º ciclo de 
modo a analisar a evolução do estado das massas de água e a determinar a localização das 
situações preocupantes no sentido de as reverter. Permitirá igualmente aferir sobre a eficácia 
dos programas de medidas, uma vez que, nas massas de água com programas de medidas já 
implementadas há algum tempo, podem ser detetados sinais que indiciam uma melhoria ou não 
do seu estado. 

 

4.2.3 Estado quantitativo 

O Quadro 4.10 e as Figura 4.2 e Figura 4.3 apresentam a classificação do estado quantitativo das 
massas de água subterrâneas na RH10. 

Quadro 4.10: Classificação do estado quantitativo das massas de água na RH10 

Classificação 
Massas de água subterrâneas 

N.º % 

Bom 4 100 

Medíocre 0 0 

Desconhecido 0 0 

Total 4 100 

 

Na RH10 as quatro massas de água subterrânea existentes apresentam um estado quantitativo 

Bom. 
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Figura 4.2: Estado quantitativo das massas de água de subterrâneas na ilha da Madeira 

 

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH 10). 
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Figura 4.3: Estado quantitativo das massas de água de subterrâneas na ilha de Porto Santo 

 

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH 10). 
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O Quadro 4.11 apresenta a comparação da avaliação do estado quantitativo das massas de água 
subterrânea entre 1º e o 2º ciclo de planeamento. 

Quadro 4.11: Comparação do estado quantitativo das massas de água subterrânea, entre o 1º e o 2º 
ciclo de planeamento, na RH10 

Massas de água 
Bom Medíocre Desconhecido 

N.º % N.º % N.º % 

1.º Ciclo 4 100 0 0 0 0 

2.º Ciclo 0 0 0 0 0 0 

 

Na RH10 a classificação do estado quantitativo das quatro massas de água subterrânea não se 
alterou entre o 1º e o 2º ciclo de planeamento, mantendo-se o estado Bom. 

 

4.2.4 Estado químico 

O Quadro 4.12 e a Figura 4.4 e Figura 4.5 apresentam a classificação do estado químico das 
massas de água subterrânea na RH10. 

Quadro 4.12: Classificação do estado químico das massas de água subterrâneas na RH10 

Classificação do estado químico 
Massas de água subterrâneas 

N.º % 

Bom 3 75 

Medíocre 0 0 

Desconhecido 1 0 

Total 4 100 

 

Na RH10, três das massas de água subterrânea existentes apresentam um estado químico Bom 
e uma é Desconhecido (Porto Santo). 
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Figura 4.4: Estado químico das massas de água de subterrâneas na ilha da Madeira 

 

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10). 
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Figura 4.5: Estado químico das massas de água de subterrâneas na ilha de Porto Santo 

 

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10).  
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O Quadro 4.13 apresenta a comparação entre a avaliação do estado químico das massas de água 
subterrâneas do 1º e do 2º ciclo de planeamento. 

Quadro 4.13: Comparação do estado químico das massas de água subterrânea, entre o 1º e o 2º ciclo 
de planeamento, na RH10 

Massas de água 
Bom Medíocre Desconhecido 

N.º % N.º % N.º % 

1º ciclo 4 75 0 0 1 25 

2º ciclo 0 0 0 0 0 0 

 

Na RH10 a classificação do estado químico das três massas de água subterrânea não se alterou 
entre o 1º e o 2º ciclo de planeamento. 

 

4.2.5 Estado global 

A avaliação do estado global das massas de água subterrânea resulta da combinação da 
avaliação do estado quantitativo e do estado químico (Quadro 4.14). 

Quadro 4.14: Classificação do estado global das massas de água subterrânea na RH10 

Classificação 
Massas de água subterrâneas 

N.º % 

Bom 3 75 

Medíocre  0 

Desconhecido 1 25 

Total 4 100 

 

Na RH10, 75% das massas de água subterrânea existentes apresentam um estado global Bom e 
25% Desconhecido. 

A Figura 4.6 e a Figura 4.7 representam a classificação do estado global na RH10. 
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Figura 4.6: Classificação do estado global das massas de água subterrâneas na ilha da Madeira 

 

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10). 
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Figura 4.7: Classificação do estado global das massas de água subterrâneas na ilha de Porto Santo 

 

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10). 
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4.2.6 Avaliação das zonas protegidas 

O Quadro 4.15 apresenta a avaliação complementar das massas de água inseridas em zonas 
protegidas destinadas à produção de água para consumo humano. 

Quadro 4.15: Avaliação complementar das massas de água subterrâneas inseridas em zonas 
protegidas destinadas à produção de água para consumo humano na RH10 

Avaliação 
Massas de água subterrâneas 

N.º % 

Cumpre 4 100 

Não cumpre 0 0 

Desconhecido 0 0 

Total 4 100 
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5 DISPONIBILIDADES E NECESSIDADES DE ÁGUA 

A utilização sustentável das águas, em especial nos seus aspetos quantitativos, constitui um 
verdadeiro desafio para a gestão dos recursos hídricos, tendo em conta os usos atuais e futuros 
e sua conjugação com os cenários de alterações climáticas. Para responder a essa situação, além 
da melhoria do armazenamento e distribuição da água, devem ser tomadas medidas do domínio 
da eficiência de utilização da água, permitindo potenciar a utilização da poupança resultante em 
outras atividades económicas ou, conduzindo à redução dos consumos globais em zonas de 
maior stress hídrico. 

Os recursos hídricos disponíveis correspondem à diferença entre a recarga total a longo prazo e 
o caudal anual a longo prazo necessário para alcançar os objetivos de qualidade das águas 
superficiais associadas, para evitar uma degradação significativa do estado ecológico dessas 
massas de água e prejuízos importantes nos ecossistemas terrestres associados. 

 

5.1 Disponibilidades hídricas superficiais 

5.1.1 Regime natural - escoamento 

Na Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira foram simulados, com base no modelo 
SWAT, os valores médios de precipitação em ano seco, médio e húmido, para o período 1961/62 
a 2011/2012 (PGRH10). 

O escoamento superficial canalizado, através da rede hidrográfica até ao mar, consiste na 
composição de duas parcelas: o escoamento que se dá à superfície do terreno (runoff) e o que 
aflui à rede hidrográfica abaixo da superfície através da camada subterrânea superficial. O 
primeiro pode ser definido como “escoamento superficial” e o segundo como “escoamento de 
base” (baseflow). 

Os valores médios anuais obtidos para as diferentes áreas da RH10, para ano seco, médio e 
húmido encontram-se evidenciados no Quadro 5.1. 

Quadro 5.1: Precipitação média anual, escoamento e evapotranspiração por zonas da RH10 para os 
anos húmidos, médios e secos 

Vertente 
Tipo de ano 
hidrológico 

Precipitação 
média anual (mm) 

Escoamento 
superficial médio 

anual (mm) 

Escoamento 
de base médio 

anual (mm) 

Evapotranspira
ção média 

anual (mm) 

Vertente norte 

Húmido 2324 933 436 508 

Médio 1786 631 316 511 

Seco 1224 348 184 497 

Vertente sul 

Húmido 1789 664 334 466 

Médio 1288 415 221 442 

Seco 825 215 112 409 
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Vertente 
Tipo de ano 
hidrológico 

Precipitação 
média anual (mm) 

Escoamento 
superficial médio 

anual (mm) 

Escoamento 
de base médio 

anual (mm) 

Evapotranspira
ção média 

anual (mm) 

Vertente oeste 

Húmido 2074 800 376 533 

Médio 1509 510 253 507 

Seco 900 232 116 459 

Vertente este 

Húmido 1565 558 302 413 

Médio 1114 340 196 391 

Seco 766 202 109 370 

Ilha da Madeira 

Húmido 2025 783 379 485 

Médio 1508 510 263 473 

Seco 1001 274 144 448 

Ilha de Porto Santo Médio 342 21 7 314 

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH 10). 

O escoamento superficial médio anual varia entre 26% e 40% da precipitação média anual, 
avaliando-se o escoamento de base médio anual entre 13% e 19% da precipitação média anual. 

 

5.2 Disponibilidades hídricas Subterrâneas 

Entende-se por disponibilidade hídrica subterrânea o volume de água que uma massa de água 
subterrânea pode fornecer anualmente em condições naturais. Este volume está 
intrinsecamente associado à recarga direta por precipitação. No entanto, ao nível da massa de 
água subterrânea poderão ocorrer outras origens de recarga, nomeadamente as trocas de água 
com outras massas de água e processos de drenagem. Dado que não se conhece a influência da 
recarga induzida, os valores de disponibilidade apresentados aproximam-se dos valores 
associados ao regime natural. 

A recarga média anual a longo prazo das massas de água subterrânea da ilha da Madeira é obtida 
pelo somatório das componentes com origem na precipitação e na precipitação oculta. Na ilha 
de Porto Santo, a recarga média anual a longo prazo corresponde à precipitação incidente. 

Na ilha da Madeira, a recarga global estimada é de cerca de 315hm3/ano, o que inclui 269 
hm3/ano com origem na precipitação e 46hm3/ano com origem na precipitação oculta. A recarga 
é maior nas zonas altas da ilha, em particular na parte norte e central, sendo no Paul da Serra e 
na zona dos Picos onde atinge o seu máximo. 

O valor da recarga das massas de água subterrânea que constituem a RH10 foi obtido 
considerando as estimativas apresentadas no PRAM (Procesl et al., 2002). De acordo com o 
PRAM, a estimativa da recarga média anual da ilha da Madeira foi efetuada pela aplicação do 
modelo matemático do balanço hídrico sequencial diária BALSEQ tendo por base a modelação 
do balanço hídrico diário das bacias hidrográficas das ribeiras de S. Vicente, Socorridos, Brava e 
Machico e da zona de Paul da Serra. 
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A estimativa da recarga média anual da ilha de Porto Santo foi obtida tendo em consideração 
que cerca de 90% da precipitação se perde por evapotranspiração do solo e plantas e que só 
uma parcela compreendida entre 4 e 5 % corresponde ao escoamento superficial e à recarga 
profunda dos aquíferos. 

A estimativa dos volumes de água subterrânea transferidos para as massas de água superficial 
e para os ecossistemas associados/dependentes foi efetuada com os valores do escoamento 
subterrâneo e hipodérmico apresentados no PRAM. A contribuição do escoamento subterrâneo 
foi estimada com o objetivo de determinar o escoamento superficial potencial total. Nesse 
sentido foi considerada a seguinte relação (Procesl et al, 2002):  

 Hs = 0,306H + 52,139 

 Hs e H - escoamentos anuais expressos em altura de água sobre as bacias hidrográficas 

a que respeitam (mm). 

 Hs - parcela do escoamento observado imputável à contribuição das reservas 

subterrâneas e do escoamento hipodérmico. 

 H - parcela desse mesmo escoamento que se admite ocorrer na forma de escoamento 

à superfície do terreno, obtida por aplicação dos modelos de regressão linear entre 

precipitações e escoamentos mensais. 

De acordo com os dados do PRAM, na ilha da Madeira dos cerca de 315 hm3/ano de água que 
se infiltram em profundidade, cerca de 150 hm3/ano voltam a aparecer novamente à superfície 
nos cursos de água devido à contribuição anual média do escoamento subterrâneo e 
hipodérmico. Na ilha de Porto Santo estima-se que a descarga natural devido ao escoamento 
subterrâneo e hipodérmico seja de cerca de 0,037 hm3/ano. 

A estimativa da recarga média anual a longo prazo, a estimativa das transferências de água para 
assegurar os objetivos de qualidade ecológica e os recursos hídricos disponíveis encontram-se 
identificadas no Quadro 5.2. 

Quadro 5.2: Disponibilidade do meio hídrico subterrâneo da RH 10 

Massa de água 
subterrânea 

Recarga média anual a 
longo prazo (hm3/ano) 

Estimativa de 
transferências para 

alcançar objetivos de 
qualidade ecológica 

(hm3/ano) 

Recursos hídricos 
disponíveis (hm3/ano) 

Paul da Serra 147,88 63,73 84,15 

Maciço Central 159,52 82,14 77,38 

Caniçal 7,32 4,39 2,93 

Subtotal 314,72 150,26 164,46 

Porto Santo 0,86 0,037 0,082 

Subtotal 0,86 0,037 0,082 

Total 315,58 150,30 165,28 
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Refira-se, ainda, que devido às condições climatéricas que caracterizam a ilha da Madeira, ao 
contexto geológico e hidrogeológico, as disponibilidades hídricas subterrâneas têm uma 
distribuição diferenciada, quer no espaço, quer no tempo. 

No caso da ilha da Madeira, parte dos volumes de água transferidos a partir das massas de água 
subterrânea são captados em nascentes para assegurar as necessidades de água para o 
abastecimento público, a rega agrícola e outros fins, como a indústria, a pecuária ou outras 
utilizações, por exemplo, de particulares (Quadro 5.3). 

Quadro 5.3: Volumes de água captados em nascentes na ilha da Madeira 

Massa de água subterrânea 
Estimativa de transferências para 
alcançar objetivos de qualidade 

ecológica (hm3/ano) 

Estimativa de captações em 
nascentes (hm3/ano) 

Paul da Serra 63,73 21,44 

Maciço Central 82,14 32,98 

Caniçal 4,39 0 

Total 150,30 54,42 

 

5.3 Balanço disponibilidades/consumos 

5.3.1 Pressupostos e metodologias 

A assimetria das disponibilidades hídricas em Portugal é bastante elevada, tanto em termos 
espaciais, como sazonais e anuais. Como consequência desta variabilidade, é fundamental 
dispor da capacidade de armazenamento das albufeiras e dos aquíferos em exploração, de 
forma a dar resposta às necessidades hídricas dos diferentes setores. Porém, em situações 
extremas, a disponibilidade de água pode não ser suficiente para garantir a manutenção do 
abastecimento de água das utilizações, dando origem a situações escassez. 

A escassez hídrica define-se por um desequilíbrio entre a procura de água e a oferta em 
condições sustentáveis, com base em análises efetuadas a longo prazo. A forma mais expedita 
de proceder à sua avaliação passa pela realização de um balanço hídrico, aferindo-se assim os 
níveis de garantia ou de vulnerabilidade. A escassez hídrica pode ser um fenómeno conjuntural, 
quando associada a curtos períodos de tempo e motivada por redução temporal das 
disponibilidades ou aumento da procura, ou estrutural, quando a procura de modo cíclico ou 
frequente excede o recurso mobilizável. 

A disponibilidade hídrica natural constitui o volume disponível para escoamento superficial 
imediato à precipitação e para recarga de aquíferos, podendo ser definida como a diferença 
entre a precipitação e a evapotranspiração real. À escala anual pode considerar-se que a 
disponibilidade hídrica natural é sensivelmente igual ao escoamento uma vez que, de modo 
geral, os aquíferos, não têm capacidade de regularização inter-anual de escoamento. A 
transferência de volume de água entre períodos de tempo, ou regularização de afluências, 
permite uniformizar as disponibilidades, considerando-se neste caso as disponibilidades em 
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regime modificado. Estas últimas são, por isso, indissociáveis da distribuição dos consumos e do 
esquema de operação dos reservatórios. 

Uma análise de balanço hídrico deve, por norma, estar associada à realização de um balanço 
hidrológico, uma vez que boa parte dos consumos é também, de modo mais ou menos direto, 
função de variáveis meteorológicas (e.g. necessidade de água para rega / evapotranspiração das 
plantas). Por definição, uma equação do balanço hidrológico relaciona as afluências e efluências 
ocorridas num determinado espaço e durante um certo período de tempo, com a variação do 
volume no interior desse espaço (Lencastre e Franco, 2006). A forma geral de equação do 
balanço hidrológico é, desta forma, a seguinte: 

 Afluências – Efluências = Variação no Armazenamento de Água 

A realização do balanço com base apenas nas disponibilidades hídricas anuais tem a vantagem 
de permitir não só analisar de forma integrada as necessidades de água supridas por origem 
superficial e subterrânea, como também identificar eventuais situações de escassez de água, 
cuja resolução depende de um incremento da capacidade de armazenamento que proporcione 
uma regularização inter-anual. Porém, este tipo de análise não considera as situações de 
escassez hídrica derivadas da variabilidade sazonal dos recursos hídricos ou da eventual 
desadequação dos sistemas de captação ou adução à própria disponibilidade de água. Neste 
âmbito realiza-se um balanço hídrico, com desagregação mensal, entre disponibilidades e 
consumos de água. 

O balanço modelado tem por base, no caso das disponibilidades hídricas superficiais em regime 
natural, as séries mensais de escoamento obtidas para as principais bacias hidrográficas. Os 
consumos foram diferenciados por setor e por tipo de origem (superficial ou subterrânea). Os 
setores considerados são: urbano, industrial, agrícola, turístico (onde se incluíram os consumos 
relativos ao golfe) e ecológico. Por consumo ecológico entende-se o volume de água que deve 
estar disponível para assegurar a conservação e proteção dos ecossistemas dulçaquícolas. No 
caso dos usos energéticos, tratando-se de utilizações marcadamente não consumptivas, 
considerou-se que estes não seriam relevantes para uma análise simplificada das situações de 
escassez. 

Assim, o modelo de balanço apenas considera os usos consumptivos, razão pela qual não se 
incluem os consumos afetos à produção de energia. Tal apenas seria possível incluindo-se a 
organização do sistema hídrico de cada unidade de análise (pontos de captação e de restituição) 
e, sobretudo, os critérios de alocação de volumes, uma vez que os aproveitamentos 
hidroelétricos a fio-de-água, por exemplo, tendem a utilizar todo o escoamento disponível em 
cada momento. Reconhece-se que tal simplificação pode efetivamente enviesar os resultados, 
em particular por se considerar a utilização de capacidade de regularização que, a ser mobilizada 
na produção energética, poderá não ser efetiva para as utilizações remanescentes. 

O crescimento contínuo dos consumos de água face às disponibilidades limitadas pode levar a 
situações críticas quando estas disponibilidades diminuem em consequência da ocorrência de 
secas. Nesta secção define-se escassez hídrica e avalia-se até que ponto esta constitui 
efetivamente um problema nas diferentes unidades de análise. A determinação e avaliação de 
eventuais situações de escassez podem ser realizadas através de balanço entre consumos e 
disponibilidades para uma dada unidade espacial de análise. 
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A análise de usos e necessidades incidem sobre o período 2006-2012, sendo que 2006 é o 
primeiro ano de referência do INSAAR (a informação anterior é menos fiável, pelo que não será 
apresentada por motivos de prudência técnica) e 2012 é o último ano com informação 
disponibilizada, em particular, pelo grupo IGSERV – Investimentos, Gestão e Serviços S.A. e as 
respetivas empresas participadas (ARM, IGA e IGH). 

Para efeito de cálculo, partiu-se da seguinte informação de base e respetivas fontes: 

 Volumes distribuídos pelos sistemas de regadio agrícola; por se desconheceram (ainda) 

os resultados do levantamento em curso pela IGH – Investimentos e Gestão 

Hidroagrícola, S.A. (cf. IGH, 2012, p. 15), partiu-se dos volumes apurados pelo PRAM 

para 2001 (Procesl et al., 2003, p. 63), atualizando-os com base na evolução real do 

VAB regional do setor primário entre esse ano e 2009 (INE & DRE, 2002 a 2012) bem 

como nas projeções de crescimento (também real) do PIB regional ou nacional para os 

anos mais recentes, de 2010 a 2012 (SRPF, 2012, pp. 12 e 17) (Comissão Europeia, 

2013) (cf. também Parte 4 – Secção 2.2); 

 Perdas dos sistemas de regadio agrícola, ou seja, proporção dos volumes distribuídos 

que não são consumidos nas parcelas (retornos), de acordo com o apurado pela equipa 

do PRAM (Procesl et al., 2003, p. 63); 

 Origens da água dos sistemas de regadio agrícola, de acordo com a tipologia acima 

referida (matriz de coeficientes técnicos constantes ao longo do tempo); em geral, a 

origem é «predominantemente subterrânea» neste setor por estarem em causa 

sistemas assentes em levadas ou canais (IGH, 2012, p. 10), exceto no caso do Porto 

Santo onde as origens são múltiplas: superficial, dessalinizada e 

reaproveitada/reciclada (IGSERV, 2013a); 

 Volumes distribuídos (ou captados) pelos sistemas de rega de campos de golfe, em 

particular pela IGA – Investimentos e Gestão da Água, S.A. na ilha do Porto Santo 

(IGSERV, 2013a) e pelo Clube de Golfe Santo da Serra (CGSS, 2013a);  

 Origens da água dos sistemas de rega de campos de golfe (matriz técnica): superficial 

(lagoas) na ilha da Madeira; superficial, dessalinizada e reaproveitada no Porto Santo; 

 Volumes distribuídos pelos sistemas dedicados ao fornecimento de água 

predominantemente à indústria; correspondem aos volumes fornecidos em baixa pela 

IGA aos parques industriais e outros clientes especiais na ilha da Madeira (IGSERV, 

2013a); 
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 Origens da água dos sistemas dedicados ao fornecimento de água predominantemente 

à indústria; matriz técnica, por hipótese idêntica à dos sistemas urbanos (referida mais 

abaixo); 

 Volumes consumidos pela indústria no que se refere aos sistemas urbanos de 

abastecimento público; tal como no caso dos volumes distribuídos ao setor agrícola, 

de um modo geral estimou-se a evolução 2001 – 2012 indexando os valores do PRAM 

(Procesl et al., 2003, p. 62) à evolução do VAB regional do setor secundário (ou do PIB 

regional em 2010, PIB nacional em 2011 e 2012), salvo em alguns casos especiais em 

que se conheciam esses consumos: concelhos da Ribeira Brava, em 2007 e 2008 

(CMRB, 2013), e do Porto Santo, em 2009 (IGSERV, 2013a); 

 Índice de atendimento dos sistemas urbanos de abastecimento de água, de acordo 

com o reportado por diversas fontes incluindo o PRAM (Procesl et al., 2003, p. 61), os 

Anuários Estatísticos Regionais (INE & DRE, 2004 a 2006), o INSAAR (INAG, 2008 a 2011) 

e a ARM (IGSERV, 2013a); 

 População residente total, fornecida pelo INE (2013) para o período 2001-2011 tendo 

como fonte os Censos 2001 e 2011 (Resultados Definitivos) e as estimativas anuais 

2002-2010 entretanto revistas com base nos resultados do último Recenseamento 

Geral da População; a população residente em 2012 foi estimada através de um 

modelo demográfico desagregado por concelho; 

 Alojamentos secundários ou sazonais, de acordo com o inferido pelos Censos 2001 e 

2011 (INE, 2013), com valores interpolados linearmente para o período intercensitário; 

o valor para 2012 foi igualmente estimado, com base na evolução das camas em 

empreendimentos turísticos que é conhecida até 2013 (DRT, 2013); 

 Dormidas em estabelecimentos hoteleiros, de acordo com as Estatísticas do Turismo 

do INE inseridas nos Anuários Regionais (INE & DRE, 2002 a 2012); o valor de 2012 foi 

também estimado com base na evolução das camas, mantendo a taxa média de 

ocupação de 2011; 

 Estada média nos estabelecimentos hoteleiros, de acordo com a mesma fonte (INE & 

DRE, 2002 a 2012); 

 Volumes consumidos pelo setor doméstico (ou residencial) no que se refere aos 

sistemas urbanos de abastecimento público, tendo por base (essencialmente) os 

valores reportados pelo PRAM (Procesl et al., 2003, p. 61), pelo INSAAR (INAG, 2008 a 

2011) (INE & DRE, 2009), pela ARM/IGA (ARM, 2013) (IGSERV, 2013a) e por alguns 
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municípios (CMRB, 2013), complementados pelas Estatísticas do Ambiente do INE (INE 

& DRE, 2002 a 2006) e pela evolução da população residente atendida entre 2001 e 

2012 (em casos pontuais de concelhos e/ou anos sem informação); 

 Volumes consumidos totais oriundos dos sistemas urbanos de abastecimento público, 

de acordo com as mesmas fontes; 

 Volumes fornecidos em alta pela IGA aos municípios da Madeira, incluindo o caso 

especial do Porto Santo em que se declarou o volume distribuído em baixa por essa 

mesma entidade gestora (IGSERV, 2013a); 

 Volumes captados em nascentes próprias dos municípios (para complementar os 

volumes adquiridos em alta à IGA), de acordo com informação reportada pelos 

Anuários Estatísticos Regionais (INE & DRE, 2002 a 2006), pela ARM (IGSERV, 2013a) e 

por alguns municípios (CMF, 2013); 

 Origens da água dos sistemas urbanos (matriz técnica) de acordo com a distribuição 

entre fontes superficiais e subterrâneas indicada no último Relatório INSAAR (INAG, 

2011, p. 73) e abstraindo os casos especiais do Porto Santo (IGA, 2010), abastecido com 

água dessalinizada, e alguns concelhos da ilha da Madeira (Calheta, Ponta do Sol e 

Ribeira Brava) que são abastecidos por origens exclusivamente subterrâneas de acordo 

com (IGA, 2013b); 

 Origens da água dos sistemas precários, utilizados em regime de «livre serviço» pela 

população não atendida pelos sistemas urbanos; por hipótese, origem 

predominantemente subterrânea (levadas e similares); 

 Correspondência entre cada concelho e as zonas da RAM acima referidas (vertentes 

Norte, Sul Oeste e Sul Este da ilha da Madeira; ilha de Porto Santo). 

 

5.3.2 Fenómenos de escassez de água 

A desertificação é um problema económico, social e ambiental que afeta importantes partes do 
território nacional e que tenderá a agravar‐se devido ao impacte das alterações climáticas. 
Portugal é um dos países europeus mais vulneráveis à desertificação. O crescimento contínuo 
dos consumos de água face às disponibilidades limitadas pode levar a situações críticas quando 
estas disponibilidades diminuem em consequência da ocorrência de secas. 

 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 2 — Caracterização e diagnóstico             158 

5.3.2.1 Índice de escassez WEI+ 

O índice de escassez WEI+ surge no seguimento do WEI (Water Exploitation Index), que 
corresponde à razão entre a procura média anual de água e os recursos médios disponíveis a 
longo prazo e permite assim avaliar o stress hídrico a que se encontra sujeito um território. O 
WEI+ tem por objetivo complementar o WEI, incorporando no cálculo da vulnerabilidade a 
situações de escassez, os retornos de água ao meio hídrico, bem como os caudais ambientais 
ecológicos. O WEI+ é assim definido como a razão entre o volume total de água captado e as 
disponibilidades hídricas renováveis, calculadas através da expressão: 

 Disponibilidades hídricas renováveis = Precipitação – Evapotranspiração + Afluências 

externas – Necessidades hídricas + Retornos 

As necessidades hídricas incluem não só os caudais ambientais, como também os volumes que 
devem estar disponíveis de forma a cumprir outros requisitos como, por exemplo, a navegação 
ou tratados internacionais em rios transfronteiriços. Estes volumes, calculados no âmbito do 
WEI+, correspondem a 10% do valor do escoamento de cada região hidrográfica. Por retorno 
entende-se o volume de água que é devolvido ao meio hídrico após utilização pelos setores e 
que se encontra disponível para ser reutilizado. 

O critério da ONU (1997) para avaliação da escassez com o cálculo do WEI baseia-se na parcela 
de recursos consumidos e divide-se em quatro categorias: 

 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. 

O Quadro 5.4 apresenta os valores utilizados no cálculo do WEI+ para a RH bem como para 
Portugal. 
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Quadro 5.4: WEI+ para a RH10 

Bacia hidrográfica RH10 Continente 

Escoamento (hm3) 531 25857 

Disponibilidades subterrâneas (hm3) 165,28 7909 

Escoamento e recarga de aquíferos (hm3) 315,58 32975 

Necessidade hídricas (hm3) 99,55 5295 

Retornos (hm3) 0,38 2031 

Disponibilidades hídricas renováveis (hm3) 963,88 29711 

Volume captado (hm3) 54,42 4643 

WEI+ (%) 31 16 

O índice WEI+ foi determinado tendo em consideração os seguintes dados de base: 

 Volumes de água captados em nascentes (massas de água subterrâneas); 

 Volume anual de água captado (captações de superfície destinadas ao abastecimento 

urbano. 

O WEI+ de 16% obtido para Portugal indica que o país se encontra numa situação de escassez 
reduzida. No entanto, a mesma análise efetuada à escala da região hidrográfica mostra grandes 
diferenças a nível regional, decorrentes sobretudo da distribuição dos recursos hídricos. 

Na RH10, o índice obtido foi de 31% revelando que a escassez é moderada. 

Muito embora o cálculo deste índice permita identificar potenciais situações de escassez, a 
avaliação efetuada demonstra a importância da escala de análise. Considera-se assim que seria 
importante incorporar neste índice a capacidade de armazenamento existente em cada região 
para retratar de forma mais correta as disponibilidades hídricas. 
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6 ANÁLISE DE PERIGOS E RISCOS 

6.1 Alterações climáticas 

6.1.1 Cenários climáticos e potenciais impactes nos recursos hídricos 

Em termos conceptuais, as alterações climáticas correspondem a “uma mudança no estado do 
clima, que pode ser identificada (e.g. através de testes estatísticos) devido a alterações na média 
e/ou na variação das propriedades, e que persiste durante um longo período de tempo, 
tipicamente de décadas ou mais. As alterações climáticas podem derivar de processos naturais 
internos ou forças externas, como modulações dos ciclos solares, erupções vulcânicas, e 
alterações antropogénicas persistentes na composição da atmosfera ou no uso do solo”. De 
notar que a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC), 
artigo 1.º, define as alterações climáticas como: "uma mudança de clima que é atribuída direta 
ou indiretamente à atividade humana que altera a composição da atmosfera mundial e que, em 
conjunto com a variabilidade climática natural, é observada ao longo de períodos comparáveis”. 
A UNFCCC faz, assim, uma distinção entre “mudança climática” atribuível a atividades humanas 
que alteram a composição atmosférica, e “variabilidade climática” atribuível a causas naturais. 

Portugal encontra-se entre os países europeus com maior vulnerabilidade aos impactes das 
alterações climáticas. Têm vindo a intensificar-se os fenómenos de seca, desertificação, 
degradação do solo, erosão costeira, ocorrência de cheias e inundações e incêndios florestais. 
Para as situações de risco contribuem fenómenos climáticos extremos, como ondas de calor, 
picos de precipitação e temporais com ventos fortes associados, que se prevê que continuem a 
afetar o território nacional mas com maior frequência e intensidade. Outro dos impactes 
esperados é ainda o aumento da irregularidade intra e inter-anual da precipitação, com 
impactes assinaláveis nos sistemas biofísicos e de infraestruturas, dada a transversalidade 
inerente à disponibilidade e qualidade da água. 

As alterações climáticas tendem a potenciar ou a acelerar tendências que afetam o território 
nacional, onde se conjugam riscos naturais e antrópicos. Prevê-se que as alterações climáticas 
venham a ter, num futuro próximo, impactos assinaláveis sobre as atividades humanas, com 
importantes implicações de natureza social, económica e ambiental. A água desempenha um 
papel ímpar como mediador na transmissão destes impactos das alterações climáticas. Com 
efeito, as alterações climáticas condicionam as diversas componentes do ciclo hidrológico e de 
outros ciclos biogeoquímicos que com ele interagem. O papel destacado da água resulta, ainda, 
da sua relevância como elemento estruturante em diversos domínios, nomeadamente a 
agricultura, as florestas, a biodiversidade, a indústria, a energia, as pescas, a saúde e o turismo 
(APA, 2012). 

As alterações climáticas têm impactes significativos na distribuição temporal e espacial da 

disponibilidade dos recursos hídricos, quer em termos de oferta, quer de procura. Quanto à 

oferta, assiste-se a uma modificação do regime de precipitações que conduz a variações do 

volume e da distribuição temporal das disponibilidades de água superficiais e subterrâneas. A 

estes impactos sobre a quantidade da água, acrescem os impactos sobre a sua qualidade, 

associados à elevação da temperatura do ar, intensificação dos fenómenos extremos ou subida 

do nível médio do mar com a consequente salinização de aquíferos costeiros. No que respeita à 
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procura, ocorrem alterações dos volumes de água consumidos pelas diversas atividades 

utilizadoras e modificações da distribuição temporal destes consumos (APA, 2012). 

O impacte das alterações climáticas sobre os fenómenos extremos (cheias e as secas) parece, 

igualmente, estar a aumentar em resultado da alteração do regime de precipitação no sentido 

de uma maior variabilidade da precipitação anual e diária e de uma maior incidência dos 

períodos húmidos em épocas de menor duração. Ainda que pareça paradoxal, períodos de 

precipitação intensa, alternados por longos períodos de seca, suscitam um aumento simultâneo 

do risco de cheias e de secas. A subida do nível médio do mar, por sua vez, contribui também 

para o aumento do risco de inundações costeiras e dos troços fluviais junto à costa (APA,2012). 

Face ao exposto, são claros e significativos os impactos na distribuição temporal e espacial da 
disponibilidade dos recursos hídricos, na qualidade da água e no risco de ocorrência de cheias e 
secas. A estes impactes diretos acrescem os efeitos indiretos, resultantes de transformações das 
atividades económicas e sociais que podem agravar as pressões sobre o meio hídrico, 
designadamente através de um aumento da procura de água ou de um aumento da carga 
poluente afluente às massas de água. Os impactes sobre os recursos hídricos refletem-se, por 
sua vez, nos diversos setores utilizadores da água, e também nos ecossistemas aquáticos. 

Nos projetos SIAM, SIAM_II e CLIMAAT_II, que constituem a primeira avaliação de risco climático 
a nível nacional, na qual assentou a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 
(ENAAC), foram analisados os cenários de alterações climáticas para Portugal, usando, para o 
efeito, simulações de diferentes modelos. De acordo com os resultados obtidos, o cenário 
climático para o horizonte temporal 2080-2100 aponta: um aumento significativo da 
temperatura média; aumento da temperatura máxima no Verão; grande incremento da 
frequência e intensidade de ondas de calor e aumento no número de dias quentes (máxima 
superior a 35°C) e de noites tropicais (mínimas superiores a 20°C); reduções em índices 
relacionados com tempo frio (por exemplo, dias de geada ou dias com temperaturas mínimas 
inferiores a 0°C); efeitos decorrentes do incremento da frequência e intensidade das ondas de 
calor, como o aumento do risco de incêndio, com a alteração das capacidades de uso e ocupação 
do solo e com implicações sobre os recursos hídricos; tendência de redução da precipitação 
durante a primavere, verão e outono; aumento da precipitação durante o inverno, devido a 
aumentos no número de dias de precipitação forte (acima de 10 mm/dia). 

Estas alterações significativas no clima, indicadas pelos cenários climáticos, encontram-se em 
consonância com os aspetos apontados para a região mediterrânica, tal como é demonstrado 
pelo projeto PESETA II. O facto de Portugal e, particularmente, a Região Autónoma da Madeira, 
se enquadrar neste hotspot fá‐lo integrar‐se entre os países europeus com maior 
vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas. O projeto PESETA II dividiu a União 
Europeia (UE) em cinco grandes regiões, referindo, para o Sul da Europa (Portugal, Espanha, 
Itália, Grécia e Bulgária), potenciais perdas no PIB entre 1,8% e 3% (para um cenário de aumento 
da temperatura média global de 2ᵒC e para um cenário de referência referente a um aumento 
de 3,5ᵒC, respetivamente, sem recurso a medidas de mitigação). Estas perdas económicas 
advêm, fundamentalmente, dos previsíveis impactes das alterações climáticas aos níveis da 
agricultura, energia, cheias e inundações, incêndios florestais, saúde humana, secas e zonas 
costeiras (Ciscar et al. 2014). 

Segundo o mesmo estudo, os principais impactes setoriais projetados para o Sul da Europa 
(2071-2100) são: 
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 Agricultura: decréscimo da ordem dos 10% do rendimento global das culturas na UE, 

para o cenário de referência, devido, principalmente, a uma queda de 20% no Sul da 

Europa. Relativamente ao cenário 2ᵒC, conjetura-se um efeito pouco significativo sobre 

os rendimentos agrícolas a nível da UE; 

 Energia: quebra da procura de energia global na UE de 7% a 13% (para o cenário 2ᵒC e 

para o de referência, respetivamente), como resultado, essencialmente, da diminuição 

das necessidades de aquecimento. É esperada uma redução da procura de energia em 

todas as regiões da UE, exceto no Sul da Europa, onde, para o cenário de referência, a 

necessidade de arrefecimento adicional levaria a um aumento de cerca de 8%; 

 Cheias e inundações (fluviais): o cenário de referência projeta uma potencial 

duplicação dos danos resultantes das cheias e inundações de origem fluvial em 2080, 

cujos prejuízos poderão atingir cerca de 11 mil milhões de euros/ano. Supõe-se que 

este aumento ocorrerá principalmente nas regiões do Reino Unido e Irlanda, e da 

Europa Central do Sul. Nesta última região, o aumento considerável nos danos poderá 

totalizar prejuízos na ordem dos 1,3 mil milhões de euros/ano; 

 Incêndios florestais: para o Sul da Europa, o cenário de referência projeta mais que 

uma duplicação da potencial área queimada devido a incêndios florestais, atingindo 

quase os 800.000 ha. No cenário 2ᵒC, por sua vez, o aumento projetado é de cerca de 

50%; 

 Saúde humana: é projetada uma duplicação do número de mortes anuais relacionadas 

com o calor, para o cenário de referência. No cenário 2ᵒC, embora menor, há também 

uma projeção de aumento deste número para o sul da Europa; 

 Secas: as regiões do Sul da Europa serão particularmente afetadas por secas, 

enfrentando fortes reduções nas zonas de baixos caudais. Conjetura-se um aumento 

em 7 vezes na área agrícola da EU afetada por secas, atingindo 700.000 km2/ano 

(cenário de referência). O maior aumento na área exposta à seca será nesta região, 

chegando a quase 60% da área total afetada da UE (em comparação com os atuais 

30%). O mesmo cenário aponta também para um aumento do número de pessoas 

afetadas pelas secas face aos níveis atuais, por um fator de 7, atingindo 153 milhões 

pessoas/ano. Do total da população afetada, estima-se que metade corresponderá à 

região do Sul da Europa; 

 Zonas costeiras: no cenário de referência, os danos associados às inundações 

marítimas (na ausência de adaptação) podem triplicar e atingir prejuízos na ordem dos 
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17 mil milhões de euros/ano. Esse aumento é previsivelmente maior no Sul da Europa, 

refletindo-se em quase 600%. No cenário 2ᵒC, associado a um menor aumento no nível 

médio do mar, os danos são menores, sendo, ainda assim, substanciais, com uma 

projeção de um aumento de praticamente 500% para o Sul da Europa. 

Qualquer alteração no sistema climático provocará alterações no ciclo hidrológico, pelo que 
importa analisar os potenciais impactes futuros nos recursos hídricos decorrentes das alterações 
climáticas. Para o efeito, utilizam-se modelos climáticos com vista a gerar cenários climáticos, 
tendo por base determinadas premissas e simplificações necessárias para simular o 
funcionamento complexo do sistema climático. 

Os modelos globais de clima (GCMs) são baseados nos princípios físicos gerais da dinâmica dos 
fluidos e termodinâmica, tendo origem na previsão numérica de tempo. Os GCMs descrevem as 
interações entre os componentes do sistema climático global, designadamente a atmosfera, os 
oceanos e a superfície da terra (IPMA, 2015). Assim, os atuais modelos climáticos são capazes 
de simular à escala global a evolução de um conjunto de variáveis climáticas, e nalguns casos 
hidrológicas, em função de vários fatores, em que se destaca a emissão de gases com efeito de 
estufa (GEE). Os modelos climáticos globais produzem cenários para todo o planeta, recorrendo 
a pontos discretos espalhados numa malha tridimensional com resolução horizontal entre 200 
e 400 km.  

Com a resolução espacial dos modelos globais não é possível avaliar com rigor os impactes das 
alterações climáticas sobre determinadas regiões e, concretamente, sobre os recursos hídricos 
de uma bacia hidrográfica. Os modelos regionais (RCM), forçados por modelos globais de clima 
(GCM), permitem resolver processos físicos em escalas mais pequenas e consequentemente 
com detalhe e realismo acrescido, quando comparados com resultados de modelos globais 
(IPMA, 2015). Deste modo, para aumentar a resolução espacial dos cenários climáticos, pode-
se recorrer a modelos climáticos regionais, com resolução de 30 a 50 km, forçados ou 
condicionados pelas condições de fronteira dos modelos globais (Oliveira et al., 2010). 

Importa notar que a consideração plena dos impactes das alterações climáticas num horizonte 
de curto prazo está condicionada à dificuldade de os quantificar. Com efeito, a magnitude das 
variações identificadas pelos vários modelos climáticos para um horizonte de curto prazo é, para 
muitas variáveis climáticas, da mesma ordem de grandeza da incerteza resultante do processo 
de observação e modelação climática, dificultando conclusões robustas sobre os diferentes 
cenários climáticos. Todavia, é possível identificar tendências claras para horizontes mais 
longínquos (e.g. final do século XXI), nos quais a magnitude da variação climática é francamente 
superior à incerteza (Oliveira et al., 2010). 

Recentemente, o Fifth Assessment Report (AR5) (IPCC, 2013; IPCC, 2014) do Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) veio a confirmar a influência humana no sistema climático e 
respetivo aquecimento associado ao aumento da concentração de GEE. Desde o Fourth 
Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4) que as lacunas de conhecimento têm sido 
sistematicamente preenchidas e o grau de incerteza reduzido. Os modelos climáticos 
melhoraram a vários níveis, reproduzindo à escala continental padrões observados de 
temperatura de superfície e as tendências ao longo de muitas décadas, incluindo o aquecimento 
mais rápido desde meados do século XX e o arrefecimento após grandes erupções vulcânicas. 
Contudo à escala regional a confiança é menor para simular a temperatura de superfície. 
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Ainda de acordo com o AR5, as alterações no ciclo global da água causadas pelo aquecimento 
ao longo do século XXI não serão uniformes. As diferenças na precipitação entre as regiões 
húmidas e secas e entre estações húmidas e secas irão acentuar-se, ainda que possam registar-
se exceções regionais. Estas alterações terão implicações nos sistemas hidrológicos, quer em 
termos de quantidade, quer de qualidade dos recursos hídricos. De entre os impactes, 
destacam-se os eventos meteorológicos extremos (ondas de calor, secas, inundações, ciclones 
e incêndios florestais), cujas ocorrências recentes evidenciaram significativa vulnerabilidade e 
exposição de alguns ecossistemas e muitos sistemas humanos à variabilidade climática atual, 
inclusivamente em Portugal. Para a Europa, de acordo com o exposto no Erro! A origem da 
eferência não foi encontrada., o AR5 identifica os principais riscos, questões e prospetivas de 
adaptação. Relativamente ao quadro, de notar que os gráficos de barras representam o nível de 
risco numa situação de elevada ação em matéria de adaptação (laranja a cheio) e numa situação 
com níveis de ação em matéria de adaptação idênticos aos atuais (laranja a cheio e 
preenchimento diagonal). Assim, é evidente o potencial de adaptação e subjacente atenuação 
do risco. 

Quadro 6.1: Principais riscos, questões e prospetivas de adaptação para a Europa (AR5) 

Principais riscos 
Questões e prospetivas de 

adaptação 
Drivers 

climáticos 
Horizonte 
temporal 

Risco e potencial para 
adaptação 

Aumento de perdas 
económicas e população 
afetada por inundações em 
bacias hidrográficas e zonas 
costeiras, impulsionado pela 
crescente urbanização, o 
aumento do nível do mar, 
erosão costeira e caudais de 
ponta de cheia (nível elevado 
de confiança) 

Adaptação pode evitar a 
maioria dos danos previstos 
(nível elevado de confiança). 

 Experiência significativa 
em soluções estruturais 
pesadas de proteção 
contra inundações e 
aumento da experiência 
em restauração de zonas 
húmidas; 

 Custos elevados para 
aumento da proteção 
contra inundações; 

 Os potenciais obstáculos à 
implementação: demanda 
por terras na Europa e as 
preocupações ambientais 
e paisagísticas. 

Precipitação 
extrema 

 

Nível do mar 

 

Aumento de restrições 
hídricas. Redução 
significativa da 
disponibilidade hídrica para 
captação em massas de água 
superficiais e águas 
subterrâneas, combinado 
com o aumento da procura 
de água (e.g., para irrigação, 
energia e indústria, uso 
doméstico) e com a 
diminuição da drenagem de 
água e escoamento, como 
resultado do aumento da 
evaporação, especialmente 
no sul da Europa (nível 
elevado de confiança) 

 Potencial de adaptação 
comprovado na adoção de 
tecnologias mais eficientes 
no uso da água e de 
estratégias de poupança 
de água (e.g., para 
irrigação, espécies de 
culturas, cobertura do 
solo, indústrias, uso 
doméstico); 

 Implementação de 
melhores práticas e de 
instrumentos de 
governança nos planos de 
gestão das bacias 
hidrográficas e gestão 
integrada da água. 

Tendência de 
aquecimento 

 

Temperaturas 
extremas 

 

Tendência de 
seca 

 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 2 — Caracterização e diagnóstico             165 

Principais riscos 
Questões e prospetivas de 

adaptação 
Drivers 

climáticos 
Horizonte 
temporal 

Risco e potencial para 
adaptação 

Aumento das perdas 
económicas e população 
afetada por eventos 
extremos de calor: impactos 
na saúde e bem-estar, na 
produtividade do trabalho, 
na produção agrícola, na 
qualidade do ar e aumento 
do risco de incêndios 
florestais no sul da Europa e 
na região boreal Russa (nível 
médio de confiança). 

 Implementação de 
sistemas de alerta  

 Adaptação de residências e 
locais de trabalho e de 
infraestruturas de 
transportes e energia o 
Redução de emissões para 
melhorar a qualidade do ar 

 Melhor gestão em 
incêndios florestais 

 Desenvolvimento de 
produtos de seguro contra 
variações na produção 
devidos ao clima 

Temperaturas 
extremas 

 

Fonte: Adaptado de IPCC, 2014 

A Região Autónoma da Madeira, região insular de origem vulcânica, devido às suas caraterísticas 
e especificidades, possui uma particular vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas, 
nomeadamente ao aquecimento global e diminuição da precipitação, à elevação do nível médio 
do mar e aos eventos climáticos extremos (PRADA et al., 2015). 

A análise dos previsíveis efeitos das alterações climáticas na RH10 teve por base as projeções 
climáticas para a Região Autónoma da Madeira, regionalizadas recorrendo aos cenários de 
emissões do “Special Report on Emissions Scenarios” para o séc. XXI, propostos pelo IPCC, no 
ano de 2001. Estes cenários abrangem um espectro diversificado de situações económicas, 
sociais, demográficas e ambientais, organizando-se nas famílias A1, A2, B1 e B2. Por 
conseguinte, têm correspondência com os novos cenários do IPCC, designadamente os 
Representative Concentration Pathways (RCPs), definidos no Fifth Assessment Report (AR5). 

O cenário com menores emissões é o cenário B1, com concentrações de dióxido de carbono 
(CO2) menores do que 600 partes por milhão em volume (ppmv), durante todo o séc. XXI. O 
cenário mais extremo é, por sua vez, o A1, com concentrações superiores a 900 ppmv, em 2100. 
No cenário A2, a concentração de CO2 ultrapassa os 800 ppmv no fim do séc. XXI, enquanto no 
cenário B2 é de cerca de 600 ppmv, em 2100. Como referência, note-se que, em 2015, a 
concentração média de CO2 na atmosfera era de 402 ppmv (GOMES et al, 2015). 

O estudo dos cenários climáticos e respetivos potenciais impactos na RH10 teve por base os 
resultados do projeto CLIMAAT II que, que por intermédio de métodos de regionalização 
dinâmica, utilizou o modelo de circulação global HadCM3 para os cenários A2 e B2, obtendo 
uma grelha, com uma resolução espacial de 1 km para a ilha da Madeira, de dados diários de 
precipitação e temperatura atá ao final do século XXI. 

Os resultados evidenciam um aumento generalizado da temperatura média, entre 1,3°C e 3°C. 
Em termos de precipitação anual, a tendência é de diminuição, estimada em cerca de 30% no 
final do séc. XXI. No Quadro 6.2, apresentam-se as variações anuais da precipitação e da 
temperatura para curto, médio e longo prazo, de acordo com os resultados mencionado. 

 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 2 — Caracterização e diagnóstico             166 

Quadro 6.2: Variação da precipitação e temperatura na Ilha da Madeira relativa ao período de 
referência entre 1970 e 1990 

 Precipitação Temperatura 

 Cenário a2 (%) Cenário b2 (%) Cenário a2 (°C) Cenário b2 (°C) 

2010 -2039 [-28;-9] [-28;-9] [0.5;0.9] [0.5;0.9] 

2040 -2069 [-40;-14] [-31;-6] [0.9;1.5] [0.8;1.3] 

2070 -2099 [-48;-22] [-44;-23] [2.0;3.0] [1.3;1.9] 

Fonte: Adaptado de GOMES et al, 2015 

A variação espacial das anomalias da precipitação e temperatura encontram-se representadas, 
respetivamente, na Figura 6.1 e Figura 6.2. Estas representações respeitam ao cenário A2 para 
o horizonte temporal 2070-2099, comparativamente com a normal climatológica do período de 
referência (1970-1990). 

Figura 6.1: Anomalia da precipitação de inverno (a), primavera (b), verão (c) e outono (d) para o 
cenário A2 entre 2070-2099 em relação ao período de referência 1970-1990, na ilha da Madeira 
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Fonte: GOMES et al, 2015 

 

Figura 6.2: Anomalia da temperatura de inverno (a), primavera (b), verão (c) e outono (d) para o 
cenário A2 entre 2070-2099 em relação ao período de referência 1970-1990, na ilha da Madeira 
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Fonte: GOMES et al, 2015 

As variações mensais da precipitação e da temperatura de longo prazo (2070-2099) na ilha da 
Madeira encontram-se representadas, para os cenários A2 e B2 relativos ao período de 
referência 1970-1999, na Figura 6.3 e Figura 6.4, respetivamente. 

Figura 6.3: Distribuição sazonal da temperatura média na ilha da Madeira (período 2070-2099) 

 

Fonte: Adaptado de GOMES et al, 2015 
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Figura 6.4: Distribuição sazonal da variação média da precipitação em relação à precipitação total do 
período de referência na ilha da Madeira (2070-2099) 

 

Fonte: Adaptado de GOMES et al, 2015 

Quanto à ilha de Porto Santo, a distribuição sazonal da temperatura e da precipitação, para o 
horizonte temporal 2070-2099, encontra-se representada, para os cenários A2 e B2, nas figuras 
seguintes. 

Figura 6.5: Distribuição sazonal da temperatura média na ilha de Porto Santo (período 2070-2099) 

 

Fonte: Adaptado de GOMES et al, 2015 
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Figura 6.6: Distribuição sazonal da variação média da precipitação em relação à precipitação total do 
período de referência na ilha de Porto Santo (2070-2099) 

 

Fonte: Adaptado de GOMES et al, 2015 

As projeções sazonais da temperatura evidenciam um significativo acréscimo da temperatura 
média, particularmente durante a primavera, na ilha da Madeira, e o inverno, na ilha do Porto 
Santo. Em termos de precipitação, os resultados evidenciam uma tendência de decréscimo, em 
ambas as ilhas, nas estações do outono e da primavera. 

A variação da precipitação mensal relativamente ao total anual do período de referência 
evidencia que o mês de janeiro seja, previsivelmente, dos mais afetados, com decréscimos 
relativos entre os 8% e os 10%, para ambas as ilhas (Quadro 6.3 e Quadro 6.4).  

Quadro 6.3: Variação da temperatura e precipitação para os cenários A2 e B2 (2070-2099) e o período 
de referência (1970-1999) para a ilha da Madeira 

 Temperatura Precipitação 

 ΔA2 °(C) ΔB2 (°C) ΔA2 (%) ΔB2 (%) 

Janeiro 2.4 1.5 -34 -40 

Fevereiro 2.8 1.8 -0.5 -34 

Março 2.5 1.6 -33 -32 

Abril 2.7 1.6 -39 -30 

Maio 2.8 1.7 -61 -48 

Junho 2.7 1.8 9 23 

Julho 2.6 1.7 92 33 

Agosto 2.3 1.5 94 34 

Setembro 2.3 1.6 -33 -37 

Outubro 2.3 1.4 -56 -25 

Novembro 2.5 1.5 -53 -40 
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 Temperatura Precipitação 

 ΔA2 °(C) ΔB2 (°C) ΔA2 (%) ΔB2 (%) 

Dezembro 2.3 1.2 -34 -30 

Inverno 2.5 1.5 -27 -35 

Primavera 2.6 1.6 -38 -33 

Verão 2.5 1.7 67 30 

Outono 2.3 1.5 -52 -36 

Anual 2.5 1.6 -32 -33 

Fonte: Adaptado de GOMES et al, 2015 

Quadro 6.4: Variação da temperatura e precipitação para os cenários A2 e B2 (2070-2099) e o período 
de referência (1970-1999) para a ilha de Porto Santo 

 
Temperatura Precipitação 

ΔA2 °(C) ΔB2 (°C) ΔA2 (%) ΔB2 (%) 

Janeiro 2.5 1.9 -35 -44 

Fevereiro 2.6 2.0 -13 -33 

Março 2.5 1.9 -41 -34 

Abril 2.3 1.8 -47 -32 

Maio 2.3 1.7 -60 -54 

Junho 2.3 1.6 10 32 

Julho 2.3 1.5 93 32 

Agosto 2.1 1.4 92 28 

Setembro 2.2 1.6 -16 -22 

Outubro 2.5 1.8 -56 -29 

Novembro 2.6 1.8 -52 -40 

Dezembro 2.8 2.0 -39 -31 

Inverno 2.6 1.9 -32 -37 

Primavera 2.4 1.8 -45 -36 

Verão 2.2 1.5 69 31 

Outono 2.4 1.7 -49 -34 

Anual 2.4 1.7 -34 -34 

Fonte: Adaptado de GOMES et al, 2015 

Tal como é possível constatar pela análise dos quadros anteriores, uma análise comparativa 
entre a média da precipitação mensal no período de referência e no período projetado indica, 
para o mês de janeiro, variações entre os 34% e os 40% na ilha da Madeira e entre os 35% e os 
44% na ilha de Porto Santo. 
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Ainda ao nível da projeção de cenários climáticos, mais concretamente no que à subida do nível 
do mar diz respeito, os resultados dos diversos estudos subsecutivas têm evidenciado uma clara 
tendência de subida do nível médio do mar, ainda que, tratando-se de projeções referentes a 
diferentes cenários, não haja um consenso quando ao valor máximo esperado. Assim, como 
referências, menciona-se o relatório de 2007 do Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC, 2007), segundo o qual é conjeturada uma subida do nível médio do mar de 35 cm até ao 
final deste século. De acordo com o estudo CLIMAAT II (SANTOS & AGUIAR, 2006), porém, é 
considerado razoável um aumento de 50 cm. Mais recentemente, no âmbito do relatório de 
2014 do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2014), é estimada uma subida do 
nível médio do mar de até um valor máximo de 82 cm. 

Para o arquipélago da Madeira, em particular, é projetado um aumento de 75 cm até ao final do 
séc. XXI, no cenário RCP 8.5 do IPCC (equivalente ao cenário A1) (KOPP et al., 2014). 

Em suma, os resultados dos cenários climáticos projetados para a Região Autónoma da Madeira, 
para o horizonte temporal 2070-2099, conjeturam os seguintes efeitos principais: 

 Aumento generalizado da temperatura média, entre 1,3°C e 3°C; 

 Decréscimo da precipitação anual em cerca de 30%, no final do séc. XXI; 

 Diminuição da precipitação mais acentuada entre o Outono e a Primavera; 

 Maiores afetações no mês de Janeiro (34% a 40% de reduções dos valores de 

precipitação); 

 Subida do nível médio do mar em 75 cm. 

Do ponto de vista dos cenários climáticos futuros, importa atender aos seus potenciais impactes 
em diversos setores, particularmente ao nível dos recursos hídricos da RH10. Face ao exposto, 
de acordo com a Estratégia CLIMA-Madeira (GOMES et al., 2015), os impactes das alterações 
climáticas são abrangentes e transversais, ainda que manifestados de forma particular, de 
acordo com as vulnerabilidades e especificidades inerentes a cada setor considerado: 

 Agricultura: do ponto de vista climático, poderão registar-se alterações positivas na 
produtividade devido ao aumento da temperatura. Todavia, esta produtividade estará 
condicionada pela disponibilidade de água face às tendências de diminuição dos 
quantitativos de precipitação; 

 Florestas: previsível aumento do risco meteorológico de incêndios na vertente sul, 
coincidente com as áreas de floresta plantada. Na vertente Norte e nas zonas costeiras 
é projetado, também, um aumento do risco de incêndio florestal; 

 Biodiversidade: tendência de deslocação dos ecossistemas em altitude e extinção local 
de algumas espécies cujo limiar fisiológico/fenológico seja ultrapassado; 

 Energia: a variabilidade climática poderá condicionar a oferta segura e a preço razoável 
de energia na RAM, designadamente através de eventos extremos (tempestades no 
oceano que condicionem o reabastecimento energético de origem fóssil; cheias, 
aluviões, inundações ou incêndios que atinjam locais de armazenamento de 
combustíveis e/ou perturbem o seu transporte dentro das próprias ilhas). Por outro 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 2 — Caracterização e diagnóstico             173 

lado, as centrais hídricas dependem das afluências disponíveis e da capacidade de 
armazenamento de água, diretamente influenciadas pela precipitação, localização 
específica das captações e pelas perdas nos sistemas; 

 Recursos Hídricos: efeitos ao nível da qualidade da água subterrânea (agravamento do 
fenómeno de intrusão salina na sequência do aumento da temperatura média, da 
diminuição da precipitação média e do aumento do nível médio do mar) e da 
disponibilidade de água subterrânea (reduções significativas nos caudais drenados pelas 
nascentes e galerias, podendo acima dos 1300 m, em situações extremas, registar-se a 
seca da maioria das nascentes); 

 Riscos Hidrogeomorfológicos: potencial diminuição futura da frequência de dias com 
precipitação elevada. Todavia, uma menor frequência de eventos de precipitação 
elevada poderá implicar uma acumulação superior de depósitos nas vertentes e nos 
leitos fluviais, contribuindo para uma severidade aumentada das cheias/aluviões; 

 Saúde Humana: impactes associados às ondas de calor, à qualidade do ar (partículas 
inaláveis, como PM10, ozono troposférico e pólenes) e às doenças transmitidas por 
vetores (mosquitos e carraças); 

 Turismo: efeitos potencialmente gravosos, decorrentes da soma dos impactes 
conjeturados para os diferentes setores, condicionados pela potenciação dos riscos no 
território, degradação de habitats endémicos, aumento da temperatura média e 
diminuição da precipitação média. 

A descrição dos efeitos esperados nos recursos hídricos do Arquipélago da Madeira em 
consequência das alterações climáticas reveste-se de particular relevância no âmbito do PGRH 
da Madeira (RH10), pelo que se procederá, a esse nível, a uma abordagem mais pormenorizada. 
Efetivamente, os recursos hídricos subterrâneos, cuja importância é muito significativa na 
satisfação das necessidades da população, são muito dependentes das condições climáticas e, 
portanto, condicionadas por potenciais alterações climáticas futuras, tal como é possível 
verificar pela análise da Figura 6.7. 
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Figura 6.7: Esquema conceptual dos Recursos Hídricos 

 

Fonte: PRADA et al, 2015 
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Já no PGRH do Arquipélago da Madeira de primeira geração (SRA, 2014), com base nos estudos 
realizados no âmbito dos Projetos Científicos SIAM I (SANTOS et al., 2002), SIAM II (SANTOS & 
MIRANDA, 2006) e CLIMAAT II (SANTOS & MIRANDA, 2006), foram identificados uma série de 
potenciais efeitos sobre os recursos hídricos da RH10, para o período 2040-2069, 
nomeadamente: 

 Redução dos escoamento em todas as estações do ano (mais pronunciada no outono 

e inverno, variando entre 10 e 50%) e, consequentemente, nas disponibilidades de 

água, embora com incerteza associada, especialmente nas previsões para o outono; 

 Alteração dos regimes de cheias e secas, com as inundações nos troços finais das 

ribeiras a poderem ser agravadas pela subida prevista do nível médio do mar; 

 Alterações na qualidade das águas superficiais: diminuição do nível de saturação do 

oxigénio dissolvido na água; fenómenos de erosão; transporte de sedimentos e 

arrastamento de fertilizantes/pesticidas associados às alterações no regime de 

precipitação; aumento da concentração de poluentes e redução da capacidade de 

assimilação das cargas poluentes pelo meio hídrico; 

 Redução da recarga de aquíferos entre as estações do outono e da primavera 

(especialmente no outono e inverno, na ordem dos 25-50%) e aumento no verão (entre 

25-50%, em média); 

 Possível redução da contribuição da precipitação oculta (nevoeiros) para a recarga de 

aquíferos, passível de anular o aumento de recarga perspetivado para o verão; 

 Possível aumento do teor de cloretos na água subterrânea captada para consumo 

humano, particularmente nos furos onde se constata já uma tendência significativa 

neste sentido (ex. furos nas ribeiras do Porto Novo, Boaventura e Socorridos); 

 Modificação do regime de agitação marítima e elevação do nível médio do mar (até 50 

cm no final do século XXI); 

 Aumento da procura da água, sobretudo para fins de irrigação; 

 Alteração da diversidade biológica (biodiversidade) do meio fluvial; 

 Alteração biológica no sistema costeiro, nomeadamente aparecimento / substituição 

de espécies (ex. crustáceos e baleias) e alteração de hábitos de espécies migratórias 

(ex. baleias). 

No contexto do projeto CLIMA-Madeira, o estudo dos potenciais efeitos das alterações 
climáticas incidiu na disponibilidade (quantidade) e na qualidade da água subterrânea. Quanto 
à qualidade, refere-se como principal impacte a salinização dos aquíferos, enquanto em termos 
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de qualidade, são referidos a redução dos níveis piezométricos dos furos, a diminuição dos 
caudais de galerias, túneis e nascentes e o aumento das necessidades para os diferentes usos 
(Quadro 6.5). 

Quadro 6.5: Principais impactes das alterações climáticas nos recursos hídricos da RH10 

Impactes nos recursos hídricos 

Qualidade da água subterrânea Salinização dos aquíferos 

Disponibilidade de água subterrânea 

Níveis piezométricos dos furos 

Caudais de galerias, túneis e nascentes 

Necessidades de água por uso - volumes de extrações 

Fonte: Adaptado de PRADA et al, 2015. 

A análise dos presumíveis impactes nos recursos hídricos da RH10 foca-se, essencialmente na 
ilha da Madeira, onde os recursos hídricos subterrâneos constituem a principal fonte de 
abastecimento, satisfazendo, em grande medida, as necessidades de consumo da população. 
Na ilha de Porto Santo, por sua vez, devido à escassez hídrica, o abastecimento de água é feito, 
quase exclusivamente, por intermédio de uma estação dessalinizadora, cuja operação não 
deverá ser significativamente afetada pelas alterações climáticas. 

No âmbito do Projeto CLIMA-Madeira, a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos foi 
avaliada mediante a análise de 21 furos de captação. Para a avaliação da disponibilidade, por 
sua vez, foram considerados os níveis piezométricos e os caudais de galerias, túneis e nascentes. 

Alterações nos valores médios de temperatura, precipitação (incluindo a oculta) e do nível do 
mar têm implicações quer na disponibilidade, quer na qualidade hídrica dos aquíferos. O 
incremento da temperatura e o decréscimo da precipitação são passíveis de provocar efeitos 
profundos no ciclo hidrológico, nomeadamente em termos da recarga nos aquíferos, 
comprometendo a quantidade de água doce disponível. A estes efeitos, acrescem eventuais 
alterações nos níveis de precipitação oculta, intensificados por fatores de sensibilidade como a 
ocupação e usos do solo, o coberto vegetal, o declive do terreno e a permeabilidade do meio 
geológico. Por outro lado, a quebra da recarga devida à redução de água infiltrada e ao aumento 
da evapotranspiração, conduzem a uma diminuição das reservas de água subterrânea e dos 
caudais médios de água subterrânea escoados no sentido terra-mar, promovendo o avanço da 
água salgada no sentido mar-terra (PRADA et al., 2015). 

As áreas emersas e a salinização dos aquíferos, para além de condicionadas pela mencionada 
diminuição da recarga, são também influenciadas pela conjeturável subida do nível médio do 
mar. A alteração do equilíbrio dinâmico água doce/água salgada, traduzida pela subida da 
interface salina, implicará reduções da espessura da lente de água doce nas zonas costeira da 
Madeira (PRADA et al., 2015). 

Em termos de qualidade da água subterrânea (salinização dos aquíferos), a análise atendeu à 
concentração de cloretos para determinação da vulnerabilidade a curto prazo e à determinação 
da posição da interface salina, após a redução da recarga e subida do nível médio do mar, para 
a determinação da vulnerabilidade a longo prazo. Quanto aos resultados, estes apontam para 
vulnerabilidades situadas, fundamentalmente, entre muito negativa a crítica, a longo prazo, 
ainda que associado a um baixo grau de confiança. Para o período atual e a curto prazo, prevê-
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se o agravamento do teor de cloretos em 6 dos 21 furos, encontrando-se todos os furos da 
Ribeira dos Socorridos e Ribeira de Machico com vulnerabilidade neutra (Quadro 6.6). 

Quadro 6.6: Matriz de vulnerabilidade às alterações climáticas na qualidade da água subterrânea da 
RH10 

 Horizonte temporal Confiança Vulnerabilidade 

Qualidade da água subterrânea: salinização dos aquíferos 

Furo da Ribeira de João Gomes (JK18) e 
Furo da Ribeira de São João (JK19) 

Atual Muito Alta Negativa 

Curto (2020-2039) Baixa Negativa 

Longo (2070-2099) Não disponível Não disponível 

Furo 1 da Ribeira do Porto Novo (JK9) e 
Furo da Ribeira de Santa Luzia (JK20) 

Atual Muito Alta Negativa 

Curto (2020-2039) Baixa Neutra 

Longo (2070-2099) Não disponível Não disponível 

Furo 2 da Ribeira do Porto Novo (JK10), 
Furo 1 da Ribeira de Santa Cruz (JK14) e 

Furo da Ribeira do Caniço (JK23) 

Atual Muito Alta Negativa 

Curto (2020-2039) Baixa Muito Negativa 

Longo (2070-2099) Não disponível Não disponível 

Furo 2 da Ribeira de Santa Cruz (JK15) e 
Furo 1 da Ribeira da Boaventura (JK17) 

Atual Muito Alta Muito Negativa 

Curto (2020-2039) Baixa Crítica 

Longo (2070-2099) Não disponível Não disponível 

Furo 2 da Ribeira da Boaventura (JK21) 

Atual Muito Alta Crítica 

Curto (2020-2039) Baixa Crítica 

Longo (2070-2099) Não disponível Não disponível 

Furo 1 do Santo da Serra (JK11) e Furo 2 
do Santo da Serra (JK22) 

Atual Muito Alta Neutra 

Curto (2020-2039) Baixa Neutra 

Longo (2070-2099) Não disponível Não disponível 

Furos da Ribeira dos Socorridos (JK1, JK2, 
JK3 e JK5) e Furos da Ribeira de Machico 

(JK7 e JK12) 

Atual Muito Alta Neutra 

Curto (2020-2039) Baixa Neutra 

Longo (2070-2099) Baixa Crítica 

Furo 4 da Ribeira dos Socorridos (JK4) 

Atual Muito Alta Neutra 

Curto (2020-2039) Baixa Neutra 

Longo (2070-2099) Baixa Muito Negativa 

Furo 6 da Ribeira dos Socorridos (JK16) 

Atual Muito Alta Neutra 

Curto (2020-2039) Baixa Neutra 

Longo (2070-2099) Baixa Crítica 

Fonte: Adaptado de GOMES et al, 2015 

No que respeita à disponibilidade de água subterrânea, a avaliação da evolução dos caudais das 
galerias, túneis e nascentes, assim como dos níveis piezométricos dos furos, realizada no âmbito 
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do projeto CLIMA-Madeira, confirmou a influência da variação da recarga nos valores. Neste 
contexto, de salientar que os volumes de captações para consumo da população superiores à 
recarga provocam um défice de água doce, traduzido pela redução dos níveis piezométricos, 
para além do avanço da cunha salina (PRADA et al., 2015). 

No âmbito do estudo, a análise dos níveis piezométricos incidiu sobre 12 furos, tendo a 
vulnerabilidade resultante variando entre neutra a negativa, para o período atual e futuro. Deste 
modo, prevê-se uma considerável diminuição do nível piezométrico estático, ainda que sem 
comprometimento do funcionamento dos furos, a médio e/ou longo prazo. Contudo, os 
resultados evidenciam que, junto ao litoral, as disponibilidades ficarão diminuídas e 
comprometidas (Quadro 6.7).  

Quadro 6.7: Matriz de vulnerabilidade às alterações climáticas na disponibilidade da água subterrânea 
nos níveis piezométricos dos furos da RH10 

 Horizonte temporal Confiança Vulnerabilidade 

Disponibilidade de água subterrânea: níveis piezométricos dos furos 

Furo da Ribeira de João Gomes (JK18) e 
Furo da Ribeira de Santa Luzia (JK20) 

Atual Média Neutra 

Curto, médio e longo Não disponível Não disponível 

Furos da Ribeira dos Socorridos (JK1, JK2, 
JK3, JK4 e JK5) 

Atual e curto prazo Não disponível Não disponível 

Médio (2040-2069) Muito Baixa Neutra 

Longo (2070-2099) Muito Baixa Neutra 

Furo 6 da Ribeira dos Socorridos (JK16) e 
Furo da Ribeira dos Socorridos (JK25) 

Atual e curto prazo Não disponível Não disponível 

Médio (2040-2069) Muito Baixa Negativa 

Longo (2070-2099) Muito Baixa Negativa 

Furo 2 da Ribeira de Machico (JK7) 

Atual Média Neutra 

Curto (2020-2039) Não disponível Não disponível 

Médio (2040-2069) Muito Baixa Neutra 

Longo (2070-2099) Muito Baixa Negativa 

Furo 3 da Ribeira de Machico (JK12) 

Atual Média Neutra 

Curto (2020-2039) Não disponível Não disponível 

Médio (2040-2069) Muito Baixa Negativa 

Longo (2070-2099) Muito Baixa Negativa 

Furo 5 da Ribeira de Machico (JK8) 

Atual Média Neutra 

Curto (2020-2039) Não disponível Não disponível 

Médio (2040-2069) Muito Baixa Neutra 

Longo (2070-2099) Muito Baixa Neutra 

Fonte: Adaptado de GOMES et al, 2015 

Tal como é possível constatar pela análise do quadro anterior, a médio prazo, são três os furos 
que se conjetura que apresentarão vulnerabilidade negativa, dois da Ribeira dos Socorridos 
(JK16 e JK25) e um da Ribeira de Machico (JK8). A longo prazo, para além dos três furos 
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anteriormente mencionados, de referir ainda a vulnerabilidade negativa de um outro furo da 
Ribeira de Machico (JK12). Para todos os outros furos, independentemente do horizonte 
temporal em análise, foi determinada uma vulnerabilidade neutra. De notar, porém, o reduzido 
grau de confiança associado a estas previsões. 

Quanto à análise da disponibilidade de água ao nível dos caudais de galerias, túneis e nascentes, 
no contexto do Projeto CLIMA-Madeira foi determinada a vulnerabilidade de oito galerias e 
túneis, para o período atual, tal como apresentado no Quadro 6.8.  

Quadro 6.8: Matriz de vulnerabilidade às alterações climáticas na disponibilidade da água 
subterrânea, caudais de galerias, túneis e nascentes da RH10 

 Horizonte temporal Confiança Vulnerabilidade 

Disponibilidade de água subterrânea: caudais de galerias, túneis e nascentes 

Rabaçal (1020m) 

Atual Média Neutra 

Curto (2020-2039) Não disponível Não disponível 

Médio (2040-2069) Média Muito negativa 

Longo (2070-2099) Média Crítica 

Rabaças (1010m) 

Atual Alta Neutra 

Curto (2020-2039) Não disponível Não disponível 

Médio (2040-2069) Média Muito negativa 

Longo (2070-2099) Média Negativa 

Nascentes (1000m) 

Atual e curto prazo Não disponível Não disponível 

Médio (2040-2069) Média Muito negativa 

Longo (2070-2099) Média Crítica 

Túnel da Levada do Seixal (835m) 

Atual e curto prazo Não disponível Não disponível 

Médio (2040-2069) Média Negativa 

Longo (2070-2099) Média Muito negativa 

Nascentes (800m) 

Atual e curto prazo Não disponível Não disponível 

Médio (2040-2069) Média Negativa 

Longo (2070-2099) Média Negativa 

Fajã da Ama (630m) 

Atual Média Neutra 

Curto (2020-2039) Não disponível Não disponível 

Médio (2040-2069) Média Negativa 

Longo (2070-2099) Média Negativa 

Túnel Encumeada (450m) 
Atual Média Neutra 

Curto, médio e longo Não disponível Não disponível 

Túnel 4 - Tornos (600m) 
Atual Baixa Negativa 

Curto, médio e longo Não disponível Não disponível 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 2 — Caracterização e diagnóstico             180 

 Horizonte temporal Confiança Vulnerabilidade 

Porto Novo (600m), Fontes Vermelhas 
(350m) e Túnel do Norte (260m) 

Atual Alta Neutra 

Curto, médio e longo Não disponível Não disponível 

Fonte: Adaptado de GOMES et al, 2015 

De acordo com os resultados, apenas um (Túnel 4 – Tornos) apresentou uma vulnerabilidade 
atual negativa, enquadrando-se os restantes numa classe neutra. A médio e longo prazo, 
registam-se vulnerabilidades negativas a críticas, para uma classe de confiança média. É a cotas 
mais elevadas que se localizam as galerias e nascentes mais vulneráveis à redução da recarga, 
particularmente a cotas acima dos 1000 metros. Efetivamente, à medida que o nível 
piezométrico baixa, são os caudais das captações mais elevadas os primeiros a serem afetados. 
Com efeito, nas situações mais extremas de redução da recarga e consequente redução drástica 
do caudal, as nascentes acima dos 1300 metros podem mesmo secar, ainda que com um ligeiro 
favorecimento do nível piezométrico a cotas inferiores (GOMES et al., 2015). 

Na sequência do explanado anteriormente, na Figura 6.8, é apresentada a distribuição 
geográfica da vulnerabilidade associada aos recursos hídricos da ilha da Madeira, 
nomeadamente aos caudais das galerias, nascentes e túneis, bem como ao nível de cloretos e 
ao nível piezométrico nos furos. 

Figura 6.8: Localização e vulnerabilidades dos recursos hídricos aos impactes das alterações climáticas 

 

Fonte: GOMES et al, 2015 
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6.1.2 Adaptação às alterações climáticas 

A estratégia de combate às alterações climáticas e aos respetivos impactes, definida nos quadros 
da política internacional (sob égide das Nações Unidas), europeia e nacional considera duas 
linhas fundamentais de orientação (Figura 6.9): 

A mitigação das alterações climáticas, recorrendo ao controlo das emissões de GEE (Gases com 
Efeito de Estufa) e à implementação de medidas de diminuição das mesmas; 

A adaptação aos impactes das alterações climáticas, cujas estratégias preveem o recurso a 
medidas que visam reduzir a vulnerabilidade dos sistemas sociais, económicos e ambientais e 
procuram aumentar a resiliência destes sistemas relativamente aos impactes que forem 
inevitáveis. 

Figura 6.9: Linhas fundamentais de orientação da estratégia de combate às alterações climáticas 

 

Fonte: APA, 201615 

A adaptação às alterações climáticas surgiu a nível europeu como linha de orientação 
complementar às estratégias de mitigação, atendendo a que, pelo efeito da inércia climática, 
mesmo que as emissões de GEE diminuam no curto ou médio prazo, os efeitos da sua 
concentração elevada na atmosfera irão fazer-se sentir durante muitos anos. Neste sentido, a 
CE publicou, em 2010, a Estratégia Europeia de Adaptação às Alterações Climáticas 
(COM(2013)216), visando o fortalecimento dos níveis de atuação e decisão da União Europeia 

                                                           
15 Disponível na página institucional da Agência Portuguesa do Ambiente: http://www.apambiente.pt/ 
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(UE) relativos aos impactos resultantes das alterações climáticas. Neste documento são 
preconizados os seguintes três grandes objetivos e respetivas ações: 

 Promover a ação dos Estados Membros: 

o Estimular os Estados-Membros a adotarem Estratégias de Adaptação 

abrangentes; 

o Disponibilizar fundos do LIFE em apoio à criação de capacidades e intensificar 

as medidas de adaptação na Europa (2013-2020); 

o Introduzir a adaptação no âmbito do Pacto de Autarcas (2013/2014); 

 Tomada de decisões mais informada: 

o Colmatar as lacunas de conhecimento; 

o Aprofundar a Climate-ADAPT como «balcão único» de informações sobre a 

adaptação na Europa; 

 Ação da UE destinada a preservar contra as alterações climáticas: promover a 

adaptação em setores vulneráveis fundamentais: 

o Viabilizar a preservação da política agrícola comum (PAC), da política de 

coesão e da política comum das pescas (PCP) contra as alterações climáticas; 

o Assegurar infraestruturas mais resilientes; 

o Promover regimes de seguros e outros produtos financeiros para decisões de 

investimento e empreendimento resilientes. 

A conceção da Estratégia Europeia decorreu de um processo iniciado em 2007, aquando do 
lançamento de uma consulta no âmbito do Livro Verde intitulado “Adaptação às alterações 
climáticas na Europa” que, por sua vez, deu origem ao Livro Branco “Adaptação às alterações 
climáticas: para um quadro de ação europeu” (COM(2009)147). O Livro Branco apresenta, assim, 
um quadro de ação europeu para melhorar a capacidade de resistência da Europa às alterações 
climáticas, reafirmando a necessidade de incorporar os princípios de adaptação nas principais 
políticas europeias e de reforçar a cooperação a todos os níveis de governamentação. 

Por conseguinte, como parte integrante das ações incluídas no Livro Branco, foi adotado em 
dezembro de 2009 o “Documento Guia sobre a Adaptação às Alterações Climáticas na Gestão 
da Água”, constituído por 26 linhas de orientação. Estas procuraram garantir que a realização 
dos PGRH tenha em consideração os impactes das alterações climáticas num conjunto setorial 
interligado com a gestão dos recursos hídricos. 

Ainda a este respeito, de destacar o documento “River Basin Management in a Changing 
Climate”, onde são enumerados 11 princípios para a gestão da adaptação dos recursos hídricos 
às alterações climáticas, a saber: 
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 Avaliação das pressões climáticas diretas e indiretas; 

 Deteção de sinais de alterações climáticas; 

 Monitorização de alterações em locais de referência; 

 Definição de objetivos; 

 Previsão do abastecimento e da procura de água, ao nível económico; 

 Verificação da eficácia das medidas; 

 Favorecimento de medidas de adaptação robustas; 

 Maximização dos benefícios intersetoriais e minimização dos efeitos negativos 

setoriais; 

 Aplicação do artigo 4.º da DQA; 

 Gestão do risco de inundações; 

 Gestão das secas e escassez de água. 

Quanto às medidas de adaptação às alterações climáticas, foi recomendado pelo Grupo de 
Trabalho da Estratégia Comum de Implementação da DQA que no primeiro ciclo de 
planeamento a ação se centrasse na validação climática (“climate-proofing”) do processo de 
planeamento, ou seja, na verificação das medidas propostas independentemente de alterações 
do clima, relevando para os próximos ciclos de planeamento a integração plena das alterações 
climáticas na avaliação da evolução do estado das massas de água e dos riscos de cheias e secas 
e na definição dos programas de medidas de proteção e valorização dos recursos hídricos. 

A Estratégia Nacional para a Energia com o horizonte de 2020 (ENE 2020 – Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 29/2010, de 15 de abril) é composta por 10 medidas que visam 
relançar a economia e promover o emprego, apostar na investigação e no desenvolvimento 
tecnológico no que se refere às energias renováveis e ainda aumentar a eficiência energética. A 
ENE 2020 contribui, desta forma, para a redução de emissões de CO2. 

No que se refere à estratégia a implementar no campo da energia hídrica, em 2007 foi lançado 
o Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH), no sentido de 
possibilitar a Portugal um melhor aproveitamento do seu potencial hídrico (cerca de 54% estava 
ainda por explorar em 2007) e viabilizar o crescimento da energia eólica. Este programa visa 
contribuir para atingir as metas energéticas estabelecidas, no âmbito do cumprimento das 
disposições das Diretivas 2001/77/CE e 2009/28/CE, incrementando a percentagem de energia 
elétrica produzida por fontes renováveis, reduzindo a forte dependência externa, 
essencialmente de combustíveis fósseis, e aumentando a eficiência energética e a redução das 
emissões de CO2. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de abril, aprova a 
revisão do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e do Plano Nacional de 
Ação para as Energias Renováveis para o período 2013-2020 (Estratégia para as Energias 
Renováveis - PNAER 2020), revendo o PNAER 2010. Esta revisão teve em consideração a 
conjuntura económico-financeira que obrigou à racionalização dos recursos e à necessidade de 
priorizar, concretizar e dar clareza às grandes linhas de atuação nas áreas da eficiência 
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energética e das energias renováveis. A evolução conjugada da redução do consumo de energia 
(primária e final), do acentuar de uma oferta excessiva de energia e das restrições de 
financiamento determinou, assim, a necessidade de revisitar os planos nacionais de ação para a 
eficiência energética e energias renováveis. 

Em 2009, a Comissão para as Alterações Climáticas (CAC) concluiu a elaboração da Estratégia 
Nacional de Adaptação à Alterações Climáticas (ENAAC), aprovada pela Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 24/2010, de 1 de abril. A primeira fase de trabalhos da ENAAC decorreu entre 
2010 e 2013 com os seguintes objetivos: 

 Informação e conhecimento: manter atualizado e disponível o conhecimento 

científico; 

 Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta: de forma integrada, 

definir medidas que Portugal terá de adotar, à semelhança da comunidade 

internacional, com vista à minimização dos efeitos das alterações climáticas;  

 Participar, sensibilizar e divulgar: aumentar a consciencialização sobre as alterações 

climáticas e os seus impactes;  

 Cooperar a nível internacional: apoiando os países mais vulneráveis, designadamente 

no quadro da CPLP.  

No âmbito da ENAAC foram desenvolvidos os trabalhos dos diversos grupos sectoriais e um 
relatório de progresso que realçou a natureza estratégica dos trabalhos efetuados, e identificou 
as limitações na implementação da estratégia. No âmbito destes grupos sectoriais, foi 
desenvolvida uma proposta de ENAAC-RH. A ENAAC-RH, cujo objetivo último é a redução da 
vulnerabilidade dos setores, atividades e sistemas dependentes ou afetados pela água aos 
impactes decorrentes do aumento da concentração dos GEE, inclui ações em torno de 3 grandes 
eixos: 

 Redução da exposição dos sistemas e atividades aos fenómenos climáticos (ações que 

procuram reduzir as pressões sobre o meio hídrico, nomeadamente a procura de água 

e as descargas de contaminantes, de modo a reduzir o stress de origem não climática; 

ações que visam reduzir o risco de situações adversas, nomeadamente de cheias e de 

seca); 

 Aumento da robustez e da resiliência dos sistemas expostos aos fenómenos climáticos 

(ações que visam melhorar a capacidade instalada em lidar com os novos padrões de 

variabilidade climática, recorrendo por exemplo à expansão dos sistemas de 

monitorização, previsão e alerta); 

 Aprofundamento do conhecimento no domínio da avaliação dos impactes das 

alterações climáticas e também da viabilidade de possíveis ações de adaptação (resulta 

do reconhecimento que a informação disponível é ainda escassa para delinear um 
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programa de adaptação, voluntarista e intervencionista, com ações muito concretas 

especificamente dirigidas à adaptação). 

Tendo em consideração que se procura descrever um conjunto abrangente, consistente e 
operacional de recomendações práticas, foi considerado útil contemplar um conjunto de quatro 
objetivos estratégicos e 13 objetivos específicos, que se encontram elencados no  

Quadro 6.9. Estes objetivos são transversais a todos os setores considerados na proposta de 
ENAAC-RH, sendo os setores os seguintes: 

a. Planeamento e gestão de recursos hídricos; 

b. Serviços da água; 

c. Agricultura e silvicultura; 

d. Produção de energia; 

e. Ecossistemas aquáticos e biodiversidade; 

f. Zonas costeiras; 

g. Turismo. 

 

Quadro 6.9: Objetivos estratégicos e específicos da proposta de ENAAC – Recursos hídricos 

Objetivos estratégicos Objetivos específicos 

Redução das pressões 
sobre o meio hídrico 

Gestão da procura de água (redução da dependência da disponibilidade de água) 

Proteção das massas de água e dos ecossistemas dependentes 

Reforço da segurança da 
disponibilidade de água 

Aperfeiçoamento dos processos de planeamento e gestão dos recursos hídricos 

Reforço das infraestruturas de captação, regularização e adução 

Gestão do risco 

Avaliação do risco de diferentes naturezas 

Promoção de programas de medidas de proteção 

Implementação de sistemas de monitorização, deteção e alerta precoce 

Sensibilização pública 

Aprofundamento do 
conhecimento 

Reforço dos sistemas de monitorização e análise 

Avaliação dos riscos resultantes dos impactes das alterações climáticas 

Análise da viabilidade de possíveis medidas de adaptação 

Revisão das metodologias de análise e de dimensionamento de sistemas e 
infraestruturas 

Sensibilização pública e capacitação técnica 

Fonte: Adaptado de APA, 2013 

A partir da experiência adquirida na primeira fase de trabalhos da ENAAC, foi promovida a sua 
revisão, visando colmatar as falhas e capitalizar os pontos fortes e oportunidades identificadas. 
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, vem a aprovar a ENAAC 2020, 
enquadrando-a no Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC), no qual é estabelecida 
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a visão e os objetivos da política climática nacional no horizonte 2030, reforçando a aposta no 
desenvolvimento de uma economia competitiva, resiliente e de baixo carbono, contribuindo 
para um novo paradigma de desenvolvimento para Portugal (APA, 201616). 

A ENAAC 2020 assume como visão: “Um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, 
através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico -científico 
e em boas práticas”. Para o efeito, define um modelo de organização que procura promover a 
articulação entre os diversos sectores e partes interessadas tendo em vista a prossecução de 
prioridades de determinadas áreas temáticas e dos três objetivos da estratégia: 

 Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas; 

 Implementar medidas de adaptação; 

 Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais. 

 

Figura 6.10: Estrutura organizacional da ENAAC 2020 

 

Fonte: APA, 201617 

As seis Áreas Temáticas foram selecionadas tendo por base a experiência da primeira fase da 
ENAAC (2010-2013) e os objetivos para a ENAAC 2020, tendo sido identificadas Áreas Temáticas 
prioritárias e transversais, comuns à generalidade dos sectores. Os recursos hídricos são, assim, 
identificados como uma área temática prioritária, dado o seu carácter estratégico e transversal 

                                                           
16 Disponível na página institucional da Agência Portuguesa do Ambiente: http://www.apambiente.pt/ 
17 Disponível na página institucional da Agência Portuguesa do Ambiente: http://www.apambiente.pt/ 
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em termos de adaptação às alterações climáticas em Portugal, tendo-se constatado na primeira 
fase da ENAAC a necessidade de uma abordagem particular, com base numa melhor articulação 
com os sectores envolvidos (APA, 2015). Quanto à coordenação desta área temática, a mesma 
é da responsabilidade do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. e da Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P. 

A Área Temática dedicada à integração da Adaptação na Gestão dos Recursos Hídricos deve 
promover a introdução da componente Adaptação nos instrumentos de política, planeamento 
e gestão dos recursos hídricos nacionais, a escalas relevantes para uma coerente implementação 
da ENAAC 2020. O âmbito desta Área Temática deverá também incluir a capacitação dos 
diversos agentes sectoriais em matéria de adaptação, tendo em conta a variabilidade espacial 
dos riscos e oportunidades associados aos efeitos das alterações climáticas nos recursos 
hídricos. Sem prejuízo de outras prioridades que sejam acordadas no decorrer dos trabalhos da 
Estratégia, esta área deverá promover a avaliação sectorial e a articulação intersectores dos 
principais constrangimentos e oportunidades para a adaptação relacionados com a gestão dos 
recursos hídricos, incluindo as seguintes ações: 

 Incorporar a componente adaptação nos principais instrumentos de política, 

planeamento e gestão da água; 

 Promover a divulgação de informação sobre a gestão dos recursos hídricos que oriente 

os diversos agentes sectoriais na gestão ativa da adaptação às alterações climáticas nas 

suas atividades, considerando as especificidades das bacias hidrográficas; 

 Propor e acompanhar a implementação de medidas de adaptação de âmbito da gestão 

dos recursos hídricos. 

Face aos cenários climáticos e potenciais impactes nos recursos hídricos traçados no ponto 
anterior e atendendo ao preconizado na ENAAC 2020, na RH10, a estratégia passará, 
indubitavelmente, pela adoção de medidas que possibilitem a adaptação, procurando 
responder a um imperativo global, mas com concretização à escala local. Por outro lado, é 
fundamental uma abordagem multissectorial, atendendo ao caráter estratégico e transversal 
dos recursos hídricos enquanto elemento aglutinador dos diversos sectores. 

Neste seguimento, depois de analisados os impactes provocados pelas alterações climáticas na 
disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, importa compreender quais as 
medidas já implementadas no sentido de os minimizar e, quais as estratégias necessárias para 
complementar as atuais medidas numa perspetiva de adaptação às alterações climáticas e 
atenuação dos respetivos impactes. Neste contexto, no âmbito do projeto do projeto CLIMA-
Madeira (GOMES et al., 2015) são referidas como principais opções de adaptação para o sector 
dos recursos hídricos: 

 Redução das perdas de água no transporte e distribuição, na eficiência e racionalização 

dos consumos (sobretudo nos tipos de uso com maior procura, como o agrícola e o 

doméstico), concretamente através da instalação de equipamentos de medição para 

monitorização mais precisa dos caudais ao nível das captações e pontos de entrega; 
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 Monitorização e aumento do conhecimento sobre as vulnerabilidades às alterações 

climáticas no que respeita à qualidade da água; 

 Promoção de medidas para aumento da qualidade da água, nomeadamente através da 

reflorestação adequada de zonas degradadas e prevenção da destruição do coberto 

vegetal endémico, sobretudo nas zonas identificadas como de máxima infiltração, e da 

determinação de perímetros de proteção das captações de água destinadas ao 

consumo humano. 

Como linhas de atuação transversais aos setores prioritários, são identificadas: a resiliência aos 
atuais extremos climáticos, a prevenção de tendências de longo prazo, a promoção da 
investigação e inovação em temas relevantes e o reforço da comunicação e capacitação técnica 
ao nível da adaptação. Neste sentido, são propostas uma série de medidas de adaptação, 
atendendo a diferentes potenciais perigos decorrentes das alterações climáticas, de acordo com 
o apresentado no Quadro 6.10. 

Quadro 6.10: Medidas de adaptação 

Perigo Medidas de adaptação 

Temperatura 

Monitorização de pragas e agentes patogénicos agrícolas e florestais 

Controlos de saúde na entrada na RAM de viajantes vindos de regiões onde as 
doenças transmitidas por vetores (Lyme, Dengue, Vírus do Nilo Ocidental, Malária, 
Chikungunya) são endémicas e desinfeção dos produtos importados 

Chuvas torrenciais 

Promoção da conservação dos muros de suporte de terras (poios) 

Medidas de reflorestação baseadas em estudos prévios no sentido de avaliar as 
espécies e as formações vegetais que fornecem uma maior proteção ao solo; 

Elaboração de cartas de zonas inundáveis nos municípios com aglomerados urbanos 
atingidos por cheias (D.L.nº364/98) 

Fogos florestais 

Recuperação e reabilitação dos ecossistemas pós-incêndio, assegurando a respetiva 
monitorização 

Controlo e erradicação de espécies vegetais invasoras 

Ondas de calor 

Melhoria dos sistemas de informação de alerta e de intervenção 

Planeamento e implementação de espaços urbanos verdes com espécies de baixo 
teor alergénico 

Comunicação de forma regular à população e turistas do risco e das medidas a tomar 

Secas 

Constituição de reservas estratégicas de água com aumento das estruturas de 
captação e adução de água em altitude (para fins múltiplos), tentando manter os 
caudais ecológicos mínimos 

Desenvolvimento e implementação de planos de contingência de secas 

Nível médio do mar 
Promover a adaptação das infraestruturas portuárias (com implicações no turismo, 
energia, trocas comerciais) 

Tempestades 
Implementação de um sistema de alerta de tempestades com capacidade para 
antever, em algumas horas, a aproximação de eventos climáticos extremos na ilha 
da Madeira e na ilha do Porto Santo 
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Fonte: Adaptado de GOMES et al., 2015 

 

6.2 Cheias e zonas inundáveis 

6.2.1 Cheias e inundações 

As cheias são fenómenos naturais extremos e temporários, provocados por precipitações 
moderadas e permanentes ou por precipitações repentinas e de elevada intensidade. O 
escoamento dos caudais originados por este excesso de precipitação provoca aumento da 
velocidade das águas e a subida do nível originando o extravase do leito normal e a inundação 
das margens e terrenos vizinhos. Os prejuízos resultantes das cheias são em regra elevados, 
podendo provocar a perda de vidas humanas e bens. 

Importa, ainda, salientar que as cheias provocam inundações, mas nem todas as inundações são 
devidas às cheias. As inundações são fenómenos hidrológicos extremos, de frequência variável, 
naturais ou induzidos pela ação humana, que consistem na submersão de uma área usualmente 
emersa (Ramos, 2011). As inundações podem ser devidas a várias causas e, consoante estas, 
podem ser divididas em vários tipos: (i) inundações fluviais ou cheias, (ii) inundações de 
depressões topográficas, (iii) inundações costeiras e (iv) inundações urbanas (Ramos, 2009). 

Para a RH10 e de acordo com o levantamento efetuado no PGRH do 1º ciclo, no Quadro 6.11 
encontram-se identificadas as áreas em que se verificaram cheias históricas com danos 
patrimoniais e humanos significativos. 

Quadro 6.11: Zonas afetadas por cheias históricas (aluviões) na RH10 

Data Zona Vítimas e danos 

9 de outubro de 1803 Funchal, Machico e Santa Cruz 800 - 1000 vítimas 

26 de fevereiro de 1920 Funchal Ribeira Brava, Camacha 5 vítimas 

6 de março de 1929 S. Vicente 
32 vítimas, 11 casas e 100 palheiros 

destruídos 

30 de dezembro de 1939 
Madalena do Mar (principais 

danos) 
4 vítimas 

11 de fevereiro de 1956 Curral das Freiras 2 vítimas 

3 de novembro de 1956 Machico, Santa Cruz 6 vítimas 

3 a 6 de janeiro de 1963 Ribeira Brava, Serra de Água 5 vítimas 

9 de janeiro de 1970 Ribeira Brava , Serra de Água 4 vítimas 

20 de dezembro de 1977 Estreito de Câmara de Lobos 4 vítimas e 45 desalojados 

23 e 24 de janeiro de 1979 
Machico, Porto da Cruz, 

Camacha, Canhas, Calheta e 
Fajã do Penedo 

14 vítimas 

29 de outubro de 1993 Por toda a ilha da Madeira 
4 vítimas, 4 desaparecidos, 306 

desalojados, 76 habitações afetadas 
e 27 feridos 
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Data Zona Vítimas e danos 

5 e 6 de março de 2001 Curral das Freiras e S. Vicente 
5 vítimas (turistas alemães) e 120 

pessoas desalojadas 

22 dezembro de 2009 Madalena do Mar e S. Vicente 
Destruição de vias de comunicação e 

habitações 

2 de fevereiro de 2010 Faial e Porto da Cruz Destruição de vias de comunicação 

20 fevereiro de 2010 Por toda a ilha da Madeira 
48 vítimas, 250 feridos, 600 

desalojados, 500 carros danificados 

 

6.2.2 Zonas inundáveis 

6.2.2.1 Identificação das zonas com riscos significativos de inundações 

Em 1996, no seguimento das cheias severas que fustigaram Portugal, o Ministério do Ambiente 
lançou estudos de base para a instalação de um Sistema Nacional de Vigilância e Alerta de 
Cheias, que reduzisse a vulnerabilidade das populações, infraestruturas e ambiente face a estes 
fenómenos extremos. Esses estudos de índole hidrológica e hidráulica identificaram as áreas 
afetadas e os meios técnicos mais fiáveis (sensores, telecomunicações e sistemas informáticos) 
para operacionalização de um sistema de vigilância e alerta de cheias (SVAC), que é o sistema 
de informação utilizado na Comissão de Gestão de Albufeiras (órgão permanente de intervenção 
e de acompanhamento da gestão das albufeiras em caso de cheias, criado pelo Decreto-Lei n.º 
21/98, de 3 de fevereiro), e que congrega toda a informação necessária, nomeadamente a 
meteorológica, a hidrométrica e a relativa à situação e exploração das albufeiras (artigo 11º do 
mesmo Decreto-Lei). Este Sistema foi posteriormente atualizado, tendo sido incorporadas novas 
funcionalidades e objetivos, transformando-se no Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos 
Hídricos de Portugal (SVARH). 

A Diretiva nº 2007/60/CE, de 23 de outubro, estabeleceu o quadro para a avaliação e gestão dos 
riscos de inundações, a fim de reduzir as consequências associadas às inundações na 
comunidade prejudiciais para a saúde humana, o ambiente, o património cultural e as atividades 
económicas. Em 2010, aquela Diretiva foi transposta para o direito nacional, através do Decreto-
Lei nº 115/2010, de 22 de outubro, definindo que o estado deve proceder à elaboração dos 
seguintes instrumentos: cartas de zonas inundáveis para áreas de risco; cartas de risco de 
inundações e planos de gestão de riscos de inundações. 

Os riscos de origem natural, dada a fragilidade das estruturas insulares a nível de segurança de 
pessoas e bens constituem um dos desafios que, de forma antecipada, têm sido objeto de uma 
ponderada avaliação na Região Autónoma da Madeira. 

Na Madeira, as situações de inundações mais frequentes são originadas, na sua maioria, por 
cheias rápidas, geralmente resultantes de episódios de precipitação muito intensa e 
concentrada, que afetam pequenas bacias hidrográficas caracterizadas por um tempo de 
concentração reduzido, o que confere as estas cheias um regime torrencial, sendo em alguns 
casos devastadoras, especialmente em áreas urbanizadas localizadas em leitos de cheias. 
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Este tipo de cheias, pelas características que apresenta, torna difícil a sua previsão, e a sua 
ocorrência repentina dificulta uma ação reativa baseada exclusivamente em sistemas de alerta 
e vigilância, tornando imperativa uma ação preventiva, nomeadamente através do correto 
ordenamento das bacias hidrográficas, no sentido de minimizar o risco a elas associado. 

Encontra-se desenvolvido um sistema de vigilância e alerta de cheias na RAM, lançado a 09 de 
março de 2015. Nesta 1ª fase, o sistema monitoriza quatro ribeiras, sendo três no Funchal e a 
da Ribeira Brava. 

A implementação de um sistema de monitorização de ribeiras, para prevenção de risco de 
aluviões, é de extrema importância numa região com as características orográficas da ilha da 
Madeira, de modo a contribuir para minimizar as consequências negativas que advêm da 
ocorrência de fenómenos extremos como estes. O projeto MONITORIZARIBEIRAS tem como 
objetivo a conceção de um sistema automático integrado no LREC para a monitorização de 
algumas das ribeiras afetadas pela mais recente aluvião de 20 de fevereiro de 2010. A 
monitorização será predominantemente realizada por intermédio de câmaras de vídeo 
instaladas em diversas secções críticas ao longo das ribeiras, com envio de informação via rádio 
para o LREC. Com recurso à tecnologia de reconhecimento automático de imagem, pretende-se 
que o sistema: 

 Determine a cota e velocidade do escoamento; 

 Forneça informação sobre a génese do escoamento e do transporte de material sólido, 

a evolução de leitos e os volumes de material sólido transportado, entre outros 

parâmetros identificáveis por imagem. 

A instalação de câmaras junto dos açudes construídos, com o objetivo de estudar e analisar o 
seu comportamento na retenção de material sólido, constitui um importante instrumento a 
contribuir para uma eventual melhoria e adaptação destas infraestruturas no desempenho das 
suas funções de retenção. 

Como se trata de um projeto-piloto e que, naturalmente, envolve investigação, pretende-se 
testar outros equipamentos auxiliares e complementares à monitorização com as câmaras, tais 
como sensores ultrasónicos de nível, sensores de nível com tecnologia de radar e geofones. Os 
sensores de nível permitirão complementar a informação da cota de escoamento fornecida 
pelas câmaras, e os geofones possibilitarão a monitorização das vibrações causadas 
essencialmente pela movimentação e escorregamento de material sólido. 

Neste projeto, está também prevista a aquisição de alguns udógrafos para reforçar a já 
significativa rede de monitorização de precipitação do LREC, com mais de 30 estações 
distribuídas pela ilha. A intenção é colocá-los em zonas menos cobertas por este tipo de 
equipamentos no topo das bacias hidrográficas selecionadas para a implementação da rede de 
monitorização. Nesse sentido, o Governo Regional lançou estudos de base para a instalação de 
um sistema regional de vigilância e alertas de cheias, como medida de mitigação do risco de 
cheias para as populações, infraestruturas e ambiente. A operacionalização de uma rede 
hidrométrica automática que permite a disponibilização online dos dados hidrometeorológicos, 
bem como a manutenção das condições de escoamento dos caudais nas estações hidrométricas 
tem permitido identificar e congregar toda a informação necessária nomeadamente a 
meteorológica e a hidrométrica. Este sistema tem sido periodicamente atualizado, prevendo-se 
a cobertura de toda a Região até ao final de 2014. 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 2 — Caracterização e diagnóstico             192 

Na região hidrográfica do Arquipélago da Madeira foram identificadas as seguintes zonas críticas 
(Figura 6.11): 

 Concelho do Funchal – (10) Ribeira de João Gomes, (9) Ribeira de Santa Luzia e (8) 

Ribeira de S. João, (7) Ribeira do Ribeiro Seco, (11) Ribeiro da Nora, (12) Ribeiro do 

Lazareto; 

 Concelhos do Funchal / Câmara de Lobos – (6) Ribeira dos Socorridos; 

 Concelho de Câmara de Lobos – (5) Ribeira do Vigário; 

 Concelho da Ribeira Brava – (4) Ribeira Brava, (3) Ribeira da Tabua 

 Concelho da Ponta do Sol – (1) Ribeira da Madalena do Mar, (2) Ribeira da Ponta do 

Sol; 

 Concelho de Machico – (17) Ribeira de Machico, (19) Ribeira do Junçal, (18) Ribeira da 

Maiata; 

 Concelho de Santa Cruz – (14) Ribeira do Porto Novo, (13) Ribeira da Abegoaria, (15) 

Ribeira da Boaventura, (16) Ribeira de Santa Cruz; 

 Concelho do Porto Moniz – (25) Ribeira da Laje; (26) Ribeira da Janela; 

 Concelho de São Vicente – (24) Ribeira de São Vicente, (22) Ribeira do Porco 

(Boaventura), (23) Ribeira dos Moinhos (Boaventura); 

 Concelho de Santana – (21) Ribeira de São Jorge, (20) Ribeira do Faial 

 Concelho do Porto Santo – (27) Ribeira do Tanque. 
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Figura 6.11: Identificação das Zonas Críticas 

 

Fonte: Assessment of data and information reported by Member States on their Preliminary Flood Risk Assessments and identification of Areas of Potentially Significant 
Flood Risk under the Floods Directive, Member State Report: PT- Potugal (http://ec.europa.eu), consultado a 06-06-2016. 
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6.2.2.2 Critérios utilizados para a seleção das zonas com riscos significativos 
de inundações 

A seleção das zonas com riscos significativos de inundações foi efetuada tendo em consideração: 

 Registo de cheias e inundações com ocorrência de pelo menos uma vítima (morta, 

desaparecida). 

 Registo de cheias e inundações com ocorrência de pessoas afetadas (evacuadas ou 

desalojadas, feridas). 

 Registo de cheias e inundações com ocorrência de danos em pelo menos uma 

infraestrutura pública/privada. 

 Intervenções de hidráulica torrencial de carácter defensivo e de reforço de cursos de 

água, com vista à diminuição da vulnerabilidade territorial, em particular aquelas 

concretizadas na sequência da aluvião de 20 fevereiro de 2010. 

No Quadro 6.12 apresenta-se uma relação das principais ocorrências históricas de cheias e 
inundações (aluviões, como são designadas estas ocorrências na Madeira). Esta informação 
decorre da compilação de informação de diversos planos e estudos (Estudo de Avaliação do 
Risco de Aluviões na Ilha da Madeira (SRES, 2010) e Direção Regional de Infraestruturas e 
Equipamentos (DRIE, 03.2014); Raimundo Quintal – Aluviões da Madeira desde o século XIX – 
Artigo publicado na Revista “Territorium” (6-1999); Relatório de riscos – Elaboração do Plano de 
Emergência da Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (PREPCRAM, 2015). 

Quadro 6.12: Principais ocorrências históricas de cheias e inundações (aluviões) 

Data Zona Vítimas e danos 

9 de outubro de 1803 Funchal, Machico e Santa Cruz 800 - 1000 vítimas 

30 outubro 1815 Funchal e Câmara de Lobos 
2 vítimas (Câmara de Lobos) e danos 

nas estruturas 

17-20 novembro 1848 Santana 
Vítimas mortais e elevados danos em 

armazéns, pontes e muralhas 

2-3 outubro 1895 
Calheta, Ribeira Brava e São 

Vicente 
Vítimas mortais, casas, estradas e 

pontes destruídas 

29 novembro 1901 Machico 9 vítimas mortais em quebrada 

26 de fevereiro de 1920 Funchal Ribeira Brava, Camacha 5 vítimas 

5–6 março de 1921 Ribeira Brava 4 vítimas mortais 

6 de março de 1929 S. Vicente 
32 vítimas, 11 casas e 100 palheiros 

destruídos 

30 de dezembro de 1939 
Madalena do Mar (principais 

danos) 
4 vítimas 

11 de fevereiro de 1956 Curral das Freiras 2 vítimas 
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Data Zona Vítimas e danos 

3 de novembro de 1956 Machico, Santa Cruz 6 vítimas 

3 a 6 de janeiro de 1963 Ribeira Brava, Serra de Água 5 vítimas 

9 de janeiro de 1970 Ribeira Brava , Serra de Água 4 vítimas 

8 de março de 1970 Porto Santo 1 vítima 

21 de setembro de 1972 Santo António 2 vítimas 

20 de dezembro de 1977 Estreito de Câmara de Lobos 4 vítimas e 45 desalojados 

23 e 24 de janeiro de 1979 
Machico, Porto da Cruz, 

Camacha, Canhas, Calheta e 
Fajã do Penedo 

14 vítimas 

29 de outubro de 1993 Por toda a ilha da Madeira 
4 vítimas, 4 desaparecidas, 306 

desalojados, 76 habitações afetadas 
e 27 feridos 

5 e 6 de março de 2001 Curral das Freiras e S. Vicente 
5 vítimas (turistas alemães) e 120 

pessoas desalojadas 

22 dezembro de 2009 Madalena do Mar e S. Vicente 
Destruição de vias de comunicação e 

habitações 

2 de fevereiro de 2010 Faial e Porto da Cruz Destruição de vias de comunicação 

20 fevereiro de 2010 Por toda a ilha da Madeira 
48 vítimas, 250 feridos, 600 

desalojados, 500 carros danificados 

21 outubro de 2010 Funchal 
Destruição de vias de comunicação 5 

desalojados 

20 dezembro de 2010 Curral das Freiras, Funchal 
Casas danificadas; carros estruídos, 
dois feridos, destruição de vias de 

comunicação 

6 de novembro de 2012 
Ribeira da Janela, Seixal, São 

Vicente, Porto Santo 
6 Feridos, 52 desalojados, 28 carros 

destruídos, 15 casas danificadas 

29 de novembro de 2013 Santo da Serra, Porto da Cruz 
Casas danificadas 

Destruição de vias de comunicação 

Fonte: Assessment of data and information reported by Member States on their Preliminary Flood Risk 
Assessments and identification of Areas of Potentially Significant Flood Risk under the Floods Directive, 

Member State Report: PT- Potugal (http://ec.europa.eu), consultado a 06-06-2016. 

À ocorrência de 20 de fevereiro de 2010, para além das vítimas mortais, dos feridos e 
deslocados, está associado um valor aproximado de mil milhões de euros para recuperação dos 
danos materiais diretos. Este evento afetou as bacias hidrográficas das ribeiras João Gomes, de 
Santa Luzia, de São João, Brava e da Tábua (Plano de Gestão de Região Hidrográfica – PGRH, 
2014). 

 

6.2.2.3 Elaboração de cartografia sobre inundações 

Procedeu-se à seleção dos eventos relacionados com inundações com base nos registos 
históricos existentes. Foram consultados os Planos Municipais de Emergência, os Planos 
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Diretores Municipais, o Relatório de Riscos do Plano de Emergência da Proteção Civil da Região 
Autónoma da Madeira (em execução) e o Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões na Ilha da 
Madeira (SRES 2010), resultando na identificação dos cursos de água que representam um maior 
grau de perigosidade para as populações. 

Neste momento encontra-se em elaboração o Plano de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI) 
da Região Autónoma da Madeira. Deste modo, não havendo informação disponível mais 
recente, será considerada para este ponto a cartografia elaborada no âmbito do Plano Regional 
de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (PREPCRAM). 

O PREPCRAM efetua uma análise do risco de cheias e inundações rápidas, efetuada com base 
na georreferenciação das ocorrências registadas no sistema informático do Serviço Regional da 
Proteção Civil da Madeira entre os anos 2008 e 2012. 

De acordo com o PREPCRAM, “o levantamento da incidência espacial do perigo associado às 
aluviões na Região Autónoma da Madeira teve por base o método proposto por Reis E. (2011), 
que utiliza a precipitação média, a permeabilidade relativa e os declives como variáveis. No 
entanto, para a Ilha da Madeira este método serviu apenas para quantificar a suscetibilidade, 
sendo que a geometria das áreas suscetíveis apresentadas na alínea seguinte, tiveram por base 
quatro fontes de informação distintas (Quadro 6.13). No concelho do Funchal foi utilizado o 
“Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões na Ilha da Madeira” (EARAM, 2010). Para o concelho 
da Ribeira Brava foi utilizado o mesmo estudo e complementado com o Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil do município e trabalho de campo. Os concelhos de Porto Moniz, 
São Vicente e Santana, foram igualmente utilizados os respetivos Planos Municipais de 
Emergência de Proteção Civil e trabalho de campo. Para os restantes concelhos utilizaram-se as 
evidências/marcas das aluviões registadas na cobertura de ortofotomapas à escala 1:5 000 
(resolução de 30cm) para o ano de 2010 da DRIG. Adicionalmente foram analisadas as 
referências bibliográficas onde consta o histórico de aluviões na Ilha da Madeira, 
designadamente Sepúlveda (2011), Quintal (1999) e EARAM (2010), para efeitos de avaliação 
dos resultados”. 

Quadro 6.13: Fonte de informação utilizada por concelho 

Concelhos Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões 

Calheta Evidências/marcas das aluviões registadas na cobertura de ortofotomapas de 2010 

Câmara de 
Lobos 

Evidências/marcas das aluviões registadas na cobertura de ortofotomapas de 2010 

Funchal Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões; Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

Machico Evidências/marcas das aluviões registadas na cobertura de ortofotomapas de 2010 

Ponta do Sol Evidências/marcas das aluviões registadas na cobertura de ortofotomapas de 2010 

Porto Moniz Plano Municipal Emergência de Proteção Civil 

Ribeira Brava 
Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões; Plano Municipal Emergência de Proteção Civil; 

Trabalho de campo 

Santa Cruz Evidências/marcas das aluviões registadas na cobertura de ortofotomapas de 2010 

Santana Plano Municipal Emergência de Proteção Civil 

São Vicente Plano Municipal Emergência de Proteção Civil 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 
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Da análise efetuada no PREPCRAM, todos os concelhos apresentam registos de inundações 
(Quadro 6.14), em particular, o concelho do Funchal, onde se registaram o maior número de 
inundações (116), sendo as freguesias de Santa Luzia e Santa Maria Maior (20 registos), as que 
mais contribuem para esse número, seguidas da freguesia da Sé (15 registos). O segundo 
concelho mais afetado é Câmara de Lobos, com 46 ocorrências, das quais 30 foram registadas 
na freguesia de Câmara de Lobos. 

A ilha do Porto Santo regista duas ocorrências: uma na localidade de Ponta e outra em Campo 
de Baixo.  

Quadro 6.14: Número de registos por concelho 

Concelhos Nº. de Registos 

Calheta 10 

Câmara de Lobos 46 

Funchal 116 

Machico 24 

Ponta do Sol 2 

Porto Moniz 1 

Ribeira Brava 12 

Santa Cruz 14 

Santana 7 

São Vicente 4 

Porto Santo 2 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

Segundo o SRARN, 2003, “…há registo de uma grande cheia na bacia da Ribeira do Tanque, 
ocorrida em 8 de Março de 1970, na sequência de uma forte trovoada e chuva torrencial (60 
mm em 27 minutos) que levou à morte de uma criança.” Este refere, ainda, que a estrada que 
liga a Vila Baleira à Ponta da Calheta ficou inundada junto às instalações do INATEL, tendo a água 
inundado as caves e danificado a lavandaria. Também junto às instalações portuárias, as 
enxurradas de lama inundaram a estrada que conduz ao porto.”  

O mesmo documento refere ainda que “Segundo o Jornal da Madeira e o Diário de Notícias, nas 
suas edições de 5 de novembro de 2012, dão conta da forte precipitação ocorrida nessa 
madrugada, que causou inundações numa estação elevatória, na estrada de acesso ao porto e 
em 3 hotéis, Hotel Porto Santo, o Inatel e o Hotel Vila Baleira. Foram também referidas, 
inundações em algumas garagens particulares e a prestação de apoio em algumas escolas. 

 

Deste modo, o PREPCRAM salienta que a Central Térmica do Porto Santo poderá sofrer 
constrangimentos visto situar-se numa zona suscetível à ocorrência de inundações. 

O Quadro 6.15 apresenta os locais onde as inundações são recorrentes, ou seja, onde o 
fenómeno ocorre duas ou mais vezes no mesmo local. 
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Quadro 6.15: Locais com dois ou mais registos 

Concelho Freguesia Local N.º de Registos 

Calheta Paul do mar Sítio da Lagoa 2 

Câmara de Lobos 
Câmara de Lobos 

Estrada de Santa Clara 3 

Serrado do Mar 3 

Bairro da Palmeira 2 

Câmara de Lobos 2 

Estrada da Areia 2 

Curral das Freiras Sítio do Colmeal 2 

Funchal 

Monte Caminho da Levada dos Tornos 2 

Santo António Santo António 3 

Santa Luzia 

Túnel (Oeste) da Cota 40 6 

Rua Pedro José Ornelas 4 

Bairro dos Moinhos 2 

Rua Levada de Sta. Luzia 2 

Santa Maria Maior 

Caminho do Palheiro Ferreiro 3 

Rua da Infância 3 

Rua D. Carlos I 4 

São Martinho 

Pizo 2 

Rua do Esmeraldo 2 

São Martinho 2 

São Roque 
Caminho de São Roque 2 

Estrada João Abel de Freitas 2 

Sé 
Rua da Alfândega 2 

Rua Serpa Pinto 2 

Machico Machico Maroços 2 

Santa Cruz 
Caniço Caniço de Baixo 3 

Santa Cruz Água de Pena 2 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

A Figura 6.12 apresenta os locais onde ocorreram inundações de inundações entre o ano 2008 
e 2012. 
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Figura 6.12: Ocorrências de Inundações (2008 a 2012) 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

O PREPCRAM apresenta a cartografia de suscetibilidade, que segundo o método sugerido por 
Reis E. (2011), permitiu definir quatro classes: baixa; moderada; elevada; muito elevada. 

Da análise da cartografia apresentada no PREPCRAM pode-se verificar que as aluviões marcam 
os percursos das principais ribeiras, ainda que em alguns casos estes extravasem em muito os 
leitos normais por elas ocupados. “Esta situação tem particular evidência no sector mais a 
jusante, onde a capacidade de transporte é menor e a deposição de sedimentos se vai 
acumulando, provocando a obstrução do curso normal, com o consequente galgamento das 
margens, como se verificou na cidade do Funchal a 20 de fevereiro de 2010, onde a Ribeira João 
Gomes, Ribeira de Santa Luzia e a Ribeira de São João fizeram das ruas da cidade o seu percurso 
em direção ao oceano Atlântico provocando avultados prejuízos, tal como refere o “Estudo de 
Avaliação do Risco de Aluviões”. 

Segundo o Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões, na Ribeira Brava, “as áreas inundadas 
localizam-se tanto a montante como a jusante, nomeadamente nos sítios do Lombo do Moleiro, 
Passal, Terra Grande, Eirinha, Pereira do Poiso e Meia Légua.” 
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Na ilha de Porto Santo, “a Ribeira do Tanque é a que apresenta maior suscetibilidade à 
ocorrência de aluviões, sendo também a única a apresentar um troço com suscetibilidade 
elevada (Quadro 6.16). Este troço tem cerca de 527 m e está compreendido entre a confluência 
com a ribeira do Zimbral e a foz da Ribeira. A montante da confluência com a Ribeira do Zimbral, 
o troço com 1792 m apresenta um risco moderado. 

São ainda de destacar com suscetibilidade moderada a Ribeira do Salgado, com uma extensão 
de 1343 m, a Ribeira do Calhau com 1153 m e a Ribeira da Serra de dentro com 1373 m” 
(PREPCRAM, 2015). 

As principais bacias da RH 10 afetadas por esta tipologia de risco encontram-se identificadas no 
Quadro 6.16, sendo de destacar que o código ID apresenta correspondências com os códigos da 
Figura 6.13. 

Quadro 6.16: Inventário das principais Ribeiras afetadas pelas aluviões na RH10 

Ilha ID Bacia Hidrográfica 
Classes de 

Suscetibilidade 
Extensão (m) 

Ilha da 
Madeira 

1 Ribeira da Palmeira Baixa 1126 

2 Ribeira do Serrado Baixa 1251 

3 Ribeira de Machico 
Baixa 4858 

Moderada 4755 

4 Ribeira do Moreno Baixa 1681 

5 Ribeira de Sta. Cruz 
Baixa 5208 

Moderada 3263 

6 Ribeira da Boaventura Baixa 9977 

7 Ribeiro da Fazendinha Baixa 485 

8 Ribeira do Porto Novo 
Baixa 9164 

Moderada 5685 

9 Ribeira dos Moinhos (Santa Cruz) Baixa 1733 

10 Ribeira do Caniço Baixa 3298 

11 Ribeira da Ponta da Oliveira Baixa 2178 

12 Ribeira do Livramento Baixa 1872 

13 Ribeira da Abegoaria Baixa 5021 

14 Ribeiro das Freiras Baixa 2184 

15 Ribeira de João Gomes Moderada 6573 

16 Ribeira de Sta. Luzia 
Baixa 773 

Moderada 1808 

17 Ribeira de São João 
Baixa 7661 

Moderada 3972 

18 Ribeira dos Socorridos 
Moderada 1800 

Elevada 8848 
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Ilha ID Bacia Hidrográfica 
Classes de 

Suscetibilidade 
Extensão (m) 

Muito Elevada 4493 

19 Ribeira do Vigário 
Baixa 7643 

Moderada 679 

20 Ribeiro da Caldeira Baixa 892 

21 Ribeira do Campanário Baixa 3513 

22 Ribeira Brava 

Moderada 3340 

Elevada 5286 

Muito Elevada 4259 

23 Ribeira da Tabua Baixa 4909 

24 Ribeira da Ponta do Sol Moderada 9165 

25 Ribeira do Carvalhal Baixa 824 

26 Ribeira da Madalena Baixa 2698 

27 Ribeira da Atouguia Baixa 794 

28 Ribeira da Calheta Baixa 1204 

29 Ribeira das Faias Baixa 649 

30 Ribeira da Janela 

Moderada 2513 

Elevada 3741 

Muito Elevada 8287 

31 Ribeira da Galinhaça Baixa 192 

32 Ribeira do Seixal 
Baixa 2754 

Moderada 4095 

33 Ribeira do Inferno Moderada 756 

34 Ribeira de S. Vicente 

Baixa 3880 

Moderada 7874 

Elevada 1257 

Muito Elevada 2286 

35 Ribeiro da Camisa Baixa 362 

36 Ribeira dos Moinhos (São Vicente) Baixa 2454 

37 Ribeira do Porco 

Baixa 1131 

Moderada 3152 

Elevada 4128 

38 Ribeira Grande ou da Furna de S. Jorge 

Baixa 3219 

Moderada 4771 

Elevada 3693 

39 Ribeira de São Roque do Faial 
Moderada 7517 

Elevada 12983 
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Ilha ID Bacia Hidrográfica 
Classes de 

Suscetibilidade 
Extensão (m) 

Muito Elevada 1880 

40 Ribeira do Maçapez Baixa 1692 

41 Ribeira do Junçal Baixa 1345 

42 Ribeira da Maiata Baixa 907 

Ilha de Porto 
Santo 

43 Ribeiro do Lombo Baixa 1432 

44 Ribeiro Salgado 
Baixa 1059 

Moderada 1343 

45 Ribeiro Cochino Baixa 1806 

46 Ribeiro da Fontinha Baixa 411 

47 Ribeira do Tanque 

Baixa 2434 

Moderada 1835 

Elevada 527 

48 Ribeira do Calhau Moderada 1153 

49 Ribeira da Serra de Dentro Moderada 1373 

50 Ribeira do Perril 
Baixa 1115 

Moderada 133 

Fonte: Adaptado de Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 
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Figura 6.13: Suscetibilidade à Ocorrência de aluviões 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

O PREPCRAM evidencia, ainda, um complemento à cartografia das aluviões: os pontos críticos 
decorrentes da morfologia natural da área e ou por construções antrópicas passiveis de 
causarem estrangulamentos ao livre escoamento de material deslizante resultante de condições 
meteorológicas extremas, como é o caso de forte precipitação. 

Deste modo, este documento indica “(…) as confluências entre cursos de água suscetíveis de 
causar galgamentos do leito normal, sistemas de drenagem artificiais subdimensionados como 
por exemplo o que se verifica na freguesia do Seixal no lugar da Ribeira da Laje na interceção da 
Ribeira da Galinhaça e a antiga ER101 junto à entrada do túnel do Seixal” (Figura 6.14). 
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Figura 6.14: Ribeira da Galinhaça, freguesia do Seixal 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

De acordo com os dados da Direção Regional da Infraestruturas e Equipamentos (DRIE), 
explanados no PREPCRAM, existem quatro ribeiras com problemas recorrentes de transbordo e 
consequente inundação (Quadro 6.17). 

Quadro 6.17: Locais suscetíveis de inundação 

Bacia/ Ribeira Segmento/local Observações 

Ribeira da Nora (Funchal) Conde Carvalhal – Escola Jaime Moniz 
Curso de água entubado sob a 

Escola Jaime Moniz 

Ribeira de São João 
(Funchal) 

Ribeiro de Santo António, junto à Casa do 
Povo 

- 

Ribeira de São João 
(Funchal) 

Ribeiro do Lombinho ou do Marítimo 
Junto ao Campo de Futebol 

do Marítimo. 

Ribeiro Navio Azul 
(Funchal) 

Segmento do ribeiro junto aos 
apartamentos Navio Azul 

- 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

 

6.2.2.4 Articulação entre a Diretiva Quadro da Água e a Diretiva sobre a 
Avaliação e Gestão de Riscos de Inundações 

No contexto da implementação da Diretiva nº 2007/60/CE, de 23 de outubro, transposta pelo 
Decreto-Lei nº 115/2010, de 22 de outubro (Diretiva sobre a Avaliação e Gestão dos Riscos de 
Inundações) na Região Autónoma da Madeira, foi identificado um conjunto de zonas críticas 
considerando os impactos da ocorrência de inundações (com risco potencial significativo). 
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De acordo com os critérios utilizados para a seleção das zonas críticas foram identificadas as 
seguintes: 

 Concelho do Funchal – Ribeira de João Gomes, Ribeira de Santa Luzia e Ribeira de S. 

João, Ribeira do Ribeiro Seco, Ribeiro da Nora, Ribeiro do Lazareto; 

 Concelhos do Funchal / Câmara de Lobos – Ribeira dos Socorridos;  

 Concelho de Câmara de Lobos – Ribeira do Vigário; 

 Concelho da Ribeira Brava – Ribeira Brava, Ribeira da Tabua; 

 Concelho da Ponta do Sol – Ribeira da Madalena do Mar, Ribeira da Ponta do Sol; 

 Concelho de Machico – Ribeira de Machico, Ribeira do Junçal, Ribeira da Maiata; 

 Concelho de Santa Cruz – Ribeira do Porto Novo, Ribeira da Abegoaria, Ribeira da 

Boaventura, Ribeira de Santa Cruz; 

 Concelho do Porto Moniz – Ribeira da Laje, Ribeira da Janela; 

 Concelho de São Vicente – Ribeira de São Vicente, Ribeira do Porco (Boaventura), 

Ribeira dos Moinhos (Boaventura); 

 Concelho de Santana – Ribeira de São Jorge, Ribeira do Faial; 

 Concelho do Porto Santo – Ribeira do Tanque. 

 

6.3 Secas 

A seca é um fenómeno natural de progressão lenta, que se pode estender no tempo e no espaço, 
aumentando a variabilidade no comportamento e nos seus efeitos. A sua progressão lenta 
implica que só seja identificável após estar já instalada, com todas as consequências e 
adversidades para as populações, o ambiente e a atividade económica que tal implica. No 
âmbito dos trabalhos da Comissão de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos 
da Seca e das Alterações Climáticas, criada através Resolução do Conselho de Ministros n.º 
37/2012, de 27 março, foi criado um subgrupo de trabalho, que envolve diversas entidades, que 
está a definir um “Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para Situações de Seca”. 

De acordo com os princípios estratégicos apresentados no referido Plano importa salientar que 
nem sempre a ausência prolongada de precipitação não determina obrigatoriamente a 
ocorrência de um fenómeno de seca. Se a humidade no solo for suficiente para não esgotar a 
capacidade de suporte dos sistemas agrícolas, ou se existirem medidas estruturais com 
capacidade de armazenamento superficial ou subterrâneo suficiente para colmatar as 
necessidades de água indispensáveis às atividades socioeconómicas, não se considera estar 
perante uma seca. Para promover a gestão das situações de seca de forma mais eficaz, com a 
adoção de medidas apropriadas a cada fase de agravamento, há a necessidade de definir e 
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avaliar indicadores que permitam fixar as condições para declarar níveis de alerta com base em 
critérios técnico-científicos e harmonizados a nível nacional. Foi também distinguido, no 
referido Plano, as definições de seca agrometeorológica de seca hidrológica, que aqui importa 
transcrever: 

“Seca Agrometeorológica - com efeitos na diminuição ou até mesmo na perda de capacidade 
produtiva dos solos, bem como deterioração das pastagens e difícil acesso a água para 
abeberamento do gado extensivo, que poderão levar a graves perdas de produção e morte de 
animais conduzindo a situações económicas dos produtores bastante precárias. 

Seca Hidrológica - onde existem consequências nas reservas hídricas do país, localmente ou em 
todo o território, podendo afetar ou colocar em perigo a operacionalidade dos sistemas de 
abastecimento público, justificando assim a adoção de um conjunto de procedimentos 
específicos destinados a minimizar os impactos em cada setor”. 

A Lei da Água prevê medidas de intervenção em situação de seca as quais devem contemplar, 
designadamente, a alteração e eventual limitação de procedimentos e usos, a redução de 
pressões no sistema e a utilização de sistemas tarifários adequados. A monitorização dos 
recursos hídricos permite conhecer em tempo real, o nível das reservas e, antecipar a 
implementação de medidas necessárias, que conduzam a uma gestão sustentável da água 
disponível em cada nível de alerta. 

O Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira efetuou o cálculo do 
Standardized Precipitation Index (SPI), um índice aconselhado pela Organização Mundial de 
Meteorologia e criado para quantificar o défice de precipitação em intervalos de tempo 
determinados (Mckee et al., 1993) sendo facilmente calculado a partir do volume de 
precipitação mensal. 

Através do índice SPI podem identificar-se e classificar-se as situações de acordo com os 
seguintes critérios:  

 SPI ≤ -1 (seca); 

 Seca moderada: -1 a -1,49; seca severa: -1,5 a -1,99; seca extrema: ≤ -2. 

Todavia, este plano refere que “o SPI deve ser calculado utilizando séries de precipitação 
relativamente longas, pelo menos com 30 anos de registos ininterruptos. Infelizmente, na 
Região Autónoma da Madeira escasseiam as séries climatológicas com estas características. A 
maior parte das estações meteorológicas funcionaram de forma irregular e muitas delas foram 
encerradas nas duas últimas décadas, enquanto outras sofreram mudanças de posição (Santos 
e Aguiar, 2006). Acresce que a sua distribuição espacial é heterogénea, existindo algumas áreas 
sem observações para um período suficientemente longo, sobretudo na parte ocidental da ilha 
da Madeira e na ilha de Porto Santo.  

Para se poder aplicar o índice a um número de estações que abrangesse a maior diversidade 
geográfica possível, selecionaram-se séries de precipitação de 15 estações meteorológicas e 
postos udométricos das redes de observações do IPMA e do IGA. A seleção teve em conta a 
maior dimensão possível e o menor número de lacunas, algumas preenchidas através da 
regressão simples e/ou múltipla com postos vizinhos, tendo sido possível obter séries entre os 
anos hidrológicos de 1960/1961 e 2009/2010 com uma dimensão, pelo menos, próxima do 
mínimo aconselhado para a análise deste fenómeno e para a aplicação deste índice - 30 anos. 
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Não foi possível, contudo, obter séries tão longas para algumas áreas: na parte ocidental, a 
estação de Porto Moniz possui apenas 17 anos de observações; em Loural, só 14 dos 28 anos de 
registos decorreram neste período, e em Queimadas e Encumeada, 25 em 28 anos de 
funcionamento; em Sanatório do Monte, o número de anos com registos é de 24. Apesar das 
limitações decorrentes, optou-se pela sua utilização de modo a poder obter-se uma imagem da 
ocorrência deste perigo em diferentes sectores do arquipélago.” 

De acordo com os dados do PREPCRAM, apoiado no Plano Regional da Água da Madeira (SRARN, 
2003), foram identificados vários eventos de seca com carácter geral que afetaram esta região 
hidrográfica. Assim, constatou que o ano de 1960/61 foi classificado como ano seco, bem como 
1980/81 a 1982/83. No ano de 1982/83 verificou-se a condição de seca extrema na vertente 
meridional da ilha da Madeira. Estes planos referem, ainda, a ocorrência de três outros eventos 
de seca generalizada nos anos de 1993/94 a 1994/95, 1998/99 e 2003/04. Assim, nos últimos 50 
anos detetaram-se cinco eventos de seca generalizada na RH10, com gravidade severa e 
extrema. 

O PREPCRAM aponta as áreas menos elevadas da parte oriental da ilha da Madeira como as 
menos afetadas por esta tipologia de risco. “(…) Em Ponta Delgada verificaram-se 6 anos de seca 
severa, em 28 anos de registos, com intervalos de 3 a 5 anos; em Santana, a partir de 1994/95 
verifica-se uma sucessão de anos secos, que culminou num período de seca extrema entre 
2006/07 e 2009/10; em Santo da Serra assistiu-se, a partir de 1995, a uma sucessão de anos 
secos separados por pequenos períodos não superiores a 4 anos. No Funchal e em Lugar de 
Baixo parece suceder algo semelhante. Em relação à parte ocidental, a inexistência de 
observações no concelho da Calheta e a curta dimensão da série de Porto Moniz, não permitem 
extrair qualquer conclusão. Refira-se, no entanto, que de acordo com o PRAM (SRARN, 2003) 
este é o sector da ilha com a menor frequência de seca.” 
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Figura 6.15: Secas identificadas entre 1960/61 e 2009/2010 nas ilhas da Madeira e de Porto Santo 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

O PREPCRAM considerou que existe insuficiência de informação na rede de observações (Figura 
6.15) e poucos registos simultâneos na parte final do período que foi tratado, que poderá 
traduzir-se numa alteração da periodicidade do fenómeno, e num condicionalismo para a 
identificação do padrão estacional desta tipologia de risco. Assim, este plano considerou a 
distribuição espacial deste fenómeno decorrente das conclusões constantes no PRAM (SRARN, 
2003). Esta distribuição espacial é, grosso modo, coincidente com as conclusões decorrentes do 
PREPCRAM, considerando as áreas mais baixas da metade oriental da ilha da Madeira e a ilha 
de Porto Santo com suscetibilidade moderada a secas e baixa nas restantes áreas (Figura 6.16). 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 2 — Caracterização e diagnóstico             209 

Figura 6.16: Suscetibilidade de ocorrência de seca nas ilhas da Madeira e de Porto Santo 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

 

6.4 Erosão hídrica 

A erosão hídrica do solo caracteriza-se pelo destacamento e transporte de partículas minerais e 
orgânicas do solo por ação do escoamento da água sobre as vertentes, levando ao 
empobrecimento do solo e, em situações extremas, à desertificação. A perda excessiva de solo 
por ação do escoamento superficial põe em causa o equilíbrio dos processos morfogenéticos e 
pedogenéticos, e a consequente produtividade dos ecossistemas, e o funcionamento regular do 
ciclo hidrológico (ANPC, 2009). 

A erosão hídrica, transporte sólido e sedimentação são processos naturais, complexos e 
interdependentes. Tais processos são cada vez mais afetados por impactos antropogénicos, 
conduzindo frequentemente à necessidade de efetuar intervenções de manutenção nos 
sistemas hidráulicos fluviais (Ponce Álvares, et al, 1998). 
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A erosão hídrica na RH10 foi analisada no âmbito do PRAM e baseou-se na equação na equação 
universal de perda do solo (ou fórmula de Wischmeier ou ainda RUSLE – Revised Universal Soil 
Loss Equation), que calcula a erosão específica de solo por unidade de superfície (t/ha.ano) sob 
regime de erosão laminar. Neste modelo são consideradas as influências do clima, tipo de solo, 
topografia, coberto vegetal e práticas de utilização e conservação do solo. 

Na ilha da Madeira, esta análise permitiu concluir que das 52 bacias hidrográficas analisadas, 14 
apresentam perda do solo potencial elevada. Estas situam-se, sobretudo, na parte sul da ilha da 
Madeira (nove bacias). Existem ainda, 11 bacias hidrográficas onde o risco potencial médio 
elevado e muito elevado é superior a 90%. 

No que se refere à perda de solo atual, verificou-se que das 52 bacias hidrográficas 12 
apresentavam perda de solo atual intensa. Destas oito situam-se no setor sul da ilha da Madeira. 
Existem, ainda, 15 bacias hidrográficas onde a percentagem de área com risco de erosão atual 
médio, elevado e muito elevado é superior a 80%, das quais 11 localizam-se no setor sul da ilha 
da Madeira. 

As pequenas bacias devem ser agregadas, em termos de gestão, às grandes bacias porque 
muitas delas revelam fortes taxas de perda de solo e/ou elevadas áreas onde o risco 
atual/potencial é máximo, sendo de realçar as do setor sul da ilha. 

As bacias hidrográficas onde a erosão hídrica atual dos solos é mais intensa são as seguintes: 

 Ribeira de S. Vicente (flanco N); 

 Ribeira de S. Roque do Faial (flanco N); 

 Ribeira de S. Jorge (flanco N); 

 Ribeira de Machico (flanco S); 

 Ribeira do Porco (flanco N); 

 Ribeira de S. Bartolomeu (flanco S); 

 Ribeira do Vigário (flanco S); 

 Ribeira da Ponta do Sol (flanco S); 

 Ribeira dos Socorridos (flanco S); 

 Ribeira de S. João (flanco S); 

 Ribeira do Campanário (flanco S); 

 Ribeira Brava (flanco S);  

 Ribeira do Porto Novo (flanco S). 

A erosão hídrica dos solos abrange vastas áreas da Ilha da Madeira, com relevo para as bacias 
hidrográficas do flanco Norte, assinaladas na Ponta de S. Lourenço, zona do Machico, Norte do 
aeroporto, cabeceiras de ribeira de S. João e Santa Luzia. Verifica-se a forte erosão média da 
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ribeira de S. João, sendo a zona a oeste do Funchal no flanco Sul bastante penalizada pelo 
fenómeno. 

Verifica-se, ainda, que as cabeceiras entre a ribeira da Ponta do Sol e a ribeira Seca necessitam 
de uma atenção especial em termos de reflorestação. 

Quanto à erosão geológica podemos verificar que esta abrange cerca de 24% da área da ilha, 
onde o declive é mais acentuado, com destaque para as zonas de altitude e de arribas altas e 
médias. São de destacar: 

 A ribeira Brava; 

 A ribeira dos Socorridos; 

 A ribeira da Tábua; 

 A ribeira da Ponta do Sol; 

 As arribas do Cabo Girão; 

 As arribas da Ponta de S. Lourenço; 

 As arribas da Ponta do Pargo (desde o Jardim do Mar à ribeira do Cristo); 

 As arribas do Norte entre Ponta de S. Lourenço e Ponta da Cruz; 

 As arribas do Norte entre Ponta da Cruz e S. Roque do Faial; 

 As arribas entre S. Roque Faial e ribeira Funda. 

No que se refere à ilha da Madeira, o PRAM concluiu que o fenómeno é muito intenso e abrange 
praticamente toda a ilha, uma vez que as áreas com vegetação autóctone e reflorestadas são 
diminutas face à totalidade da área da ilha. A comprovar a intensidade do fenómeno, verificou-
se a colmatação rápida das pequenas albufeiras que têm sido criadas, continuando as zonas de 
praia a ser alimentadas pelos sedimentos carreados pelas principais linhas de água. 

De acordo com a Carta de Erosão dos Solos apresentada pela equipa de Lobo Ferreira (LOBO-
FERREIRA & CUNHA, 1982), as áreas de arribas a norte são as que apresentam uma erosão mais 
forte, seguindo-se uma classe que abrange a continuação das arribas e suas bordaduras a Norte 
e zonas junto aos Picos da Ilha, com relevo para Espigão, Cabeço do Zimbralinho, Pico de Ana 
Ferreira, Pico do Castelo e Facho, Serrado da Eira, arribas entre o Porto e toda a zona leste da 
Ilha e a Serra de Dentro. A classe de erosão média abrange sobretudo a zona da Ponta, do lado 
Leste da ilha, apresentando-se a zona central, sobretudo a Norte, com uma erosão muito 
acentuada. 
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6.5 Erosão costeira e capacidade de recarga do litoral 

De acordo com Julião et al (2009) a erosão costeira surge a relacionada a dois fenómenos 
distintos: erosão de praias e sistemas dunares e recuo e instabilidade de arribas. 

A erosão de praias e sistemas dunares pode ser definida como a diminuição do volume de 
sedimento na praia e dunas adjacentes, com progressão para o interior e sotamar de uma berma 
erosiva. Considera-se praia a acumulação de sedimentos litorais não consolidados (geralmente 
areia e seixos) relacionada com os processos da dinâmica marinha no litoral; e por dunas os 
sistemas, vegetados ou não, que traduzem acumulações eólicas de areia (adaptado de ANPC, 
2009). 

Por sua vez, a o recuo e instabilidade de arribas traduz-se no movimento de descida de uma 
massa de rocha ou solo coerente numa arriba litoral. O centro de gravidade do material afetado 
progride para jusante e para o exterior da arriba. Inclui: 

 Desabamentos (Quedas); 

 Tombamentos (Balançamentos); 

 Deslizamentos (Escorregamentos) planares e rotacionais. 

Os movimentos são predominantemente desencadeados por precipitações intensas e/ou 
prolongadas, sismos, temporais no mar e ações antrópicas (ANPC, 2009). 

Deste modo, o PREPCRAM desdobrou a análise costeira em duas partes: a erosão na base e a 
erosão na arriba litoral. 

A metodologia que o PREPCRAM considerou para a determinação da análise na base foi a 
aplicação da Digital Shoreline Analysis System v.4.2 (Thieler et al., 2009). Esta aplicação é uma 
extensão do programa ArcGIS 9.3 cujo resultado é uma análise estatística da dinâmica existente 
entre linhas de costa com diferentes escalas temporais. 

O período considerado para análise foram os anos de 1990 a 2010, no caso da ilha da Madeira, 
tendo sido realizada com base nas linhas de costa obtidas através da cobertura 
aerofotogramétrica. No caso da ilha de Porto Santo, o período de análise foram os anos de 1976 
a 2002, através da vetorização das cartas militares. Esta análise baseou-se em dos perfis 
transversais (com espaçamento de 50 metros) à orla costeira e ao cálculo das taxas de recuo e 
acreção, através do método End Point Rate. Para além do cálculo da suscetibilidade procedeu-
se à diferenciação do tipo de costa, entre zonas de praia, zonas de arriba e estruturas antrópicas. 
As zonas de praia litoral foram identificadas a partir da classe “Praias e dunas litorais” presente 
no COS’07. 

No PREPCRAM, para determinar a erosão na arriba litoral, incluindo delimitação da crista da 
arriba, inventário sistemático, determinação da tipologia e dimensões das instabilidades 
ocorridas entre os anos de 2006 a 2010, análise comparada de fotografias aéreas; identificação 
e cartografia dos fatores condicionantes das instabilidades e interpretação dos fatores com 
recursos a modelos de relação espacial, considerou-se o valor informativo como modelo 
utilizado para a predição da dimensão das áreas suscetíveis à ocorrência de instabilidade em 
arribas. 
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A suscetibilidade relativa às áreas da classe “Territórios Artificializados”, da COS’07, não foi 
determinada, uma vez que neste tipo de ocupação do solo não se aplica o risco de erosão 
costeira. 

Para a análise da erosão costeira, este plano considerou as coberturas aerofotogramétrica à 
escala 1:10 000 e 1:5 000, de fevereiro 1990 da Secretaria Regional da Agricultura, Florestas e 
Pescas (SRAFP) e a cobertura aerofotogramétrica à escala 1:5 000, com voo realizado entre maio 
e setembro de 2010 da Secretaria Regional do Equipamento Social – DRIGOT-RAM. 

Para o Porto Santo foram utilizadas as cartas militares do Instituto Geográfico do Exército, escala 
1/25 000 dos anos de 1976 e 2002. 

 

6.5.1.1 Erosão costeira na base 

Os resultados obtidos pelo PREPCRAM concluem que na ilha da Madeira, a erosão costeira na 
base é “(…) menos suscetível no setor norte, onde se verificam menos zonas de praia, enquanto 
o sul é mais afetado, destacando-se a Praia Formosa, como sendo a área mais afetada por este 
fenómeno (Figura 6.17). Assim, cerca de 2% do total da extensão analisada corresponde a um 
grau de suscetibilidade elevado, 22% a uma suscetibilidade moderada, 61% a uma 
suscetibilidade baixa e 15% corresponde a estruturas marítimas antrópicas, tais como: esporões, 
portos de abrigo, marinas etc. Também em Porto Santo se nota uma diferença entre o norte 
caraterizado por arribas praticamente inacessíveis e com suscetibilidade maioritariamente baixa 
e o sul com o seu extenso areal, onde se notam algumas áreas de suscetibilidade elevada e 
moderada.” 
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Figura 6.17: Suscetibilidade de erosão costeira na base 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

Refira-se que devido à ação da erosão marinha a Ilha da Madeira quase não apresenta litoral de 
deposição. 

No que se refere à ilha de Porto Santo, a análise efetuada no PREPCRAM, apoiado no Relatório 
Relativo à Geologia e Geomorfologia Costeira, Dinâmica Costeira e Hidrogeologia do Plano de 
Urbanização da Frente Mar Campo Baixo/Ponta da Calheta (CMPS), a praia de Porto Santo 
divide-se em três setores (Figura 6.18): 

 Oeste – cerca de 200 m para Nascente do Cabeço da Ponta; 

 Central - entre o Cabeço da Ponta e a foz do Ribeiro Cochino, onde o contorno da praia 

assenta em grande parte num sistema dunar; 

 Este – entre a Foz do Ribeiro Cochino e o porto. 
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Figura 6.18: Evolução dos setores oeste, central e este da Praia de Porto Santo relativamente à 
situação de 1842 (valores médios por setor) 

 

Fonte: Relatório Relativo à Geologia e Geomorfologia Costeira, Dinâmica Costeira e Hidrogeologia do 
Plano de Urbanização da Frente Mar Campo Baixo/Ponta da Calheta, in Plano Regional de Proteção Civil 

da Região Autónoma da Madeira (2015). 

O mesmo relatório, ainda que com algumas oscilações ao longo dos anos, no geral, e desde 1842 
permite constatar uma tendência erosiva, sendo o setor oeste o mais vulnerável. O setor este 
chegou a sofrer alguma acreção, sendo o setor central o mais estável (Figura 6.19). Depois de 
2006 nota-se uma acreção no setor oeste e erosão nos outros dois setores. 

Figura 6.19: Linhas do nível médio do mar de 1842 a 2008 e pente de perfis utilizado pelo DSAS 

 

Fonte: Relatório Relativo à Geologia e Geomorfologia Costeira, Dinâmica Costeira e Hidrogeologia do 
Plano de Urbanização da Frente Mar Campo Baixo/Ponta da Calheta, in Plano Regional de Proteção Civil 

da Região Autónoma da Madeira (2015). 
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6.5.1.2 Erosão costeira na arriba 

O arquipélago da Madeira encontra-se exposto a um significativo gradiente energético 
relacionado com a influência da energia da ondulação do Atlântico, o que associado ao contexto 
geológico e às condições fisiográficas e climáticas explicam a maioria destes movimentos de 
massa de vertente. 

No que se refere à erosão costeira na arriba (Figura 6.20), na ilha da Madeira, as áreas de 
suscetibilidade elevada encontram-se distribuídas por toda a costa, destacando-se: 

 O setor Oeste da ilha desde o Paul do Mar, concelho da Calheta até aos ilhéus da Janela 

no concelho de Porto Moniz.  

 O troço entre o Miradouro da Vigia, até ao Miradouro do Guindaste, no concelho de 

Santana. 

 Desde a Ribeira da Abegoaria, concelho Santa Cruz, até à Ribeira dos Pernais, concelho 

do Funchal. 

 Junto à Baia do Vigário, concelho Funchal. 

 Todo o setor junto ao Cabo Girão, concelho Câmara de Lobos. 

 Troço compreendido entre a Nossa Sra. da Glória até ao cais da Ribeira Brava. 

 Troço compreendido entre a Ribeira da Ponta do Sol e Madalena do Mar. 

As arribas existentes na ilha do Porto Santo localizam-se, sobretudo, nas vertentes norte e este 
da ilha, onde se registaram algumas quedas de blocos e ravinamentos, sendo esta a área com 
maior suscetibilidade de erosão no topo da arriba (PREPCRAM, 2015). 

  



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 2 — Caracterização e diagnóstico             217 

Figura 6.20: Suscetibilidade de erosão costeira em arribas 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

 

6.6 Sismos 

Os sismos são fenómenos naturais resultantes de vibrações mais ou menos violentas da crosta 
terrestre e acontecem quando as rochas que constituem a litosfera são sujeitas a forças que as 
deformam continuamente, fraturando ao longo de uma falha. Estes podem ter origem tectónica, 
vulcânica e, mais raramente, antrópica e variam, normalmente, entre poucos segundos e 
algumas dezenas de segundos, raramente ultrapassando um minuto de duração. No entanto, 
após o sismo principal podem ocorrer réplicas, que são sismos de menor intensidade, devido 
aos reajustamentos do material rochoso. 

A sismicidade pode ser definida como a propagação de ondas elásticas através dos materiais 
terrestres, geradas por perturbações transitórias de equilíbrio elástico, geralmente associadas a 
movimentações repentinas de falhas ou a períodos de atividade vulcânica (ANPC, 2009). 
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Galopim de Carvalho e José Brandão (1991) defendem que a sismicidade na Região Autónoma 
da Madeira é, na maior parte dos casos, reflexo dos sismos que ocorrem no arquipélago dos 
Açores e no Continente, cujos focos se situam essencialmente na diretriz Açores – Gibraltar. 

A metodologia adotada pelo PREPCRAM para a avaliação da sismicidade na Região Autónoma 
da Madeira baseou-se na análise da localização e histórico dos epicentros cedidos pelo Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), bem como pelo zonamento sísmico definido no 
Eurocódigo 8 – Projeto de Estruturas Sismo Resistentes (Eurocode 8, 2010). 

Deste modo, relativamente à sismicidade instrumental e de acordo com a informação do 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) pode-se observar na Figura 6.21, a localização 
dos epicentros dos sismos registados nas estações da Rede Sísmica do Continente e da Madeira, 
para o período de 1969/01/01 a 2013/09/17. 

Figura 6.21: Sismicidade no Arquipélago da Madeira e área adjacente à escala regional (1969-01-01 a 
2013-09-17) 

 

Fonte: IPMA, in Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

De acordo com o PREPCRAM, os sismos que afetam a Região Autónoma da Madeira não 
apresentam grande magnitude. No período entre janeiro de 1969 e setembro de 2013, este 
plano constata que registaram-se apenas quatro sismos com magnitude superior a 5 na escala 
de Richter, localizados a uma distância considerável do arquipélago da Madeira, não tendo sido 
registadas vítimas nem danos materiais. 

No que diz respeito aos epicentros mais próximos do arquipélago, (Figura 6.22), verifica-se que 
estes registaram-se em maior número, não atingindo no entanto grandes magnitudes. Os sismos 
com magnitude inferior a 2 na escala de Richter ocorrem com maior frequência, observando-se 
apenas um sismo com magnitude superior a 4. Não existe, no entanto, registo de vítimas nem 
danos materiais. 
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Figura 6.22: Sismicidade no Arquipélago da Madeira e área adjacente à escala local (1969-01-01 a 
2013-09-17) 

 

Fonte: IPMA, in Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

Ainda de acordo com a informação constante no PREPCRAM, no final da década de 80 iniciou-
se o desenvolvimento de um conjunto de regulamentos para o setor de construção a nível 
europeu, denominados Eurocódigos. O Eurocódigo 8 – Projeto de Estruturas Sismo Resistentes 
(Eurocode 8, 2010), preconiza as regras de dimensionamento e construção de estruturas e 
outras obras de engenharia em zonas sísmicas, bem como proteger as vidas humanas, limitar as 
perdas económicas e assegurar a manutenção em funcionamento das instalações de proteção 
civil importantes (Gonçalves, 2009). 

O Quadro 6.18 apresenta o zonamento sísmico definido no Eurocódigo 8 – Projeto de Estruturas 
Sismo Resistentes (EN 1998-1, 2010), por concelho.  
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Quadro 6.18: Zonamento sísmico no Arquipélago da Madeira, por concelho 

 

Fonte: EN1998-1, 2010, in Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

 

A determinação deste zonamento sísmico enquadra a RH10 na classe de suscetibilidade baixa a 
sismos (Figura 6.23). 
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Figura 6.23: Zonamento sísmico no Arquipélago da Madeira (ação sísmica Tipo 1) 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

 

6.7 Acidentes em infraestruturas hidráulicas (barragens) 

Na Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10), um dos riscos associados a 
infraestruturas é o da rotura de barragens. As barragens são infraestruturas necessárias para 
uma adequada gestão das águas, podendo ser utilizadas para diversos fins, como o controlo de 
cheias, abastecimento de água, irrigação, produção de energia, atividades turísticas, industriais 
e navegação. No entanto, a sua construção pode envolver danos potenciais para as populações 
e bens materiais e ambientais na sua vizinhança. 

Os incidentes e acidentes (incluindo as roturas) mais comuns nas barragens que podem originar 
situações de emergência têm como causas eventos naturais e provocados. 

Os eventos naturais com maior relevância para a segurança de barragens são os eventos 
excecionais como os sismos intensos, as grandes tempestades, as cheias e os deslizamentos de 
terras. Também podem ser consideradas como deteriorações associadas a eventos naturais, o 
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envelhecimento e a alteração desfavorável da estabilidade ou resistência do corpo da barragem, 
da sua fundação e encontros e ainda das vertentes da albufeira (Santos, 2006). 

Os eventos provocados são os que resultam de ações humanas, como vandalismos, sabotagens 
e atos de guerra, mas podem também incluir os erros humanos na exploração da barragem ou 
no decurso do seu projeto ou construção (Santos, 2006). 

De acordo com o estudo realizado no âmbito do PREPCRAM (2015), as cheias e inundações 
causadas pela rutura por galgamento de barragens, apesar de constituírem um evento com 
pouca probabilidade de ocorrência, apresentam-se como um fator de risco pelo enorme 
potencial destrutivo do volume de água armazenado e pelas consequências que este tipo de 
acidente pode provocar nas populações. 

Estudos estatísticos realizados nas décadas de oitenta e noventa (Lebreton, 1985 e Klohn, 1992) 
sugerem que o valor da frequência média anual de rotura de barragens está compreendido 
entre os 2 x 10-4 e os 7 x 10-4. Saliente-se que estes valores foram estimados com base numa 
amostragem muito dispersa, uma vez que contemplam acidentes ocorridos em barragens de 
características muito distintas (barragens de diferentes tipos, materiais e idades e sujeitas a 
diferentes condições locais) (Santos, 2006). 

Em Hirschbberg et al. (1996) foram calculados, a partir dos registos da ICOLD, para o período de 
1930-1992, os valores de frequências de rotura para diferentes tipos de barragens. Estes valores 
são apresentados no Quadro 6.19. 

Quadro 6.19: Frequência anual média de ocorrência de rotura segundo o tipo de barragem 

Tipo de barragem 
Frequência de rotura 

(por ano e barragem) 

Aterro de terra 1,9 x 10-4 

Aterro de enrocamento 1,8 x 10-4 

Contrafortes 1,2 x 10-4 

Betão de gravidade 1,6 x 10-5 

Arco 4,5 x 10-5 

Fonte: Hirschbberg et al. (1996). 

A metodologia utilizada no PREPCRAM para a avaliação das inundações por rutura de barragens 
consistiu num inventário das lagoas e barragens existentes na Região Autónoma da Madeira e 
análise dos Planos Internos de Emergência disponibilizados. 

Segundo o relatório de “Caracterização dos Sistemas Regionais de Distribuição de Água, 
Saneamento Básico e Recolha de Resíduos” (IGSERV, 2013), as características das 
barragens/lagoas com potencial risco de rotura existentes na Ilha da Madeira são as seguintes: 

 Lagoa das Águas Mansas – Localizada na freguesia da Camacha, tem uma capacidade 

de armazenamento de 214 500 m3, tendo como principal objetivo o abastecimento 

público e o regadio no município de Santa Cruz.  
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 Lagoa do Bardo - implantada na freguesia da Santa, no Porto Moniz, é um açude em 

terra com a profundidade máxima de 5.50 metros e com um volume aproximado de 

35.000 m3, e está afeto ao perímetro do regadio da antiga Levada dos Brasileiros. 

 Lagoa da Portela - localizada na cabeceira da Ribeira do Passa Remos, na freguesia de 

Santo António da Serra, Concelho de Machico, tem por objetivo a beneficiação da rede 

de rega do concelho de Machico e destina-se ao armazenamento de água, 

apresentando uma capacidade de armazenamento de 87 800 m3. Com este 

armazenamento garante-se o reforço direto do abastecimento de água de rega ao 

concelho de Machico, refletindo-se, no entanto, positivamente, em maiores 

disponibilidades de caudal de rega no eixo Funchal-Machico.  

 Lagoa do Santo da Serra – localizada numa depressão natural, tem uma capacidade de 

armazenamento de 640 000 m3, beneficiando uma área de regadio que se estende 

desde de Santa Cruz até ao município de Machico. Esta infraestrutura é gerida pela 

IGH, Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A.  

Em relação à Ilha de Porto Santo, segundo o mesmo relatório, existe apenas uma barragem – 
Barragem do Tanque – que está associada ao sistema de regadio do Porto Santo, apresentando 
uma capacidade de 130 000 m3. 

A Figura 6.24 apresenta a distribuição espacial das barragens da Região Autónoma da Madeira. 
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Figura 6.24: Barragens/Lagoas existentes na RAM 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

A Figura 6.25 e a Figura 6.26 esquematiza a Zona Potencial de Risco por rutura da Lagoa da 
Portela, elaborada a partir do Plano de Emergência Interno da Lagoa da Portela (IGA, 2012). 

Segundo a informação fornecida pelo IGA, a Lagoa da Portela encontra-se abrangida pelo RSB, 
sendo considerada uma Grande Barragem, de altura igual a 19,5 m. 
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Figura 6.25: Zona Potencial de Risco por rutura da Lagoa da Portela 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 
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Figura 6.26: Pormenor da zona Potencial de Risco por rutura da Lagoa da Portela 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 
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A partir dos dados fornecidos pelo IGA (Figura 6.27), referentes à propagação da onda de rotura 
da Lagoa da Portela, verifica-se que a altura de água máxima atingida é cerca de 5,54 m a 1,075 
km da infraestrutura. Além do máximo nível de água registado, observe-se que os níveis de água 
oscilam entre cerca de 3 a 4,5 m acima da cota de fundo, destacando-se, desde a Lagoa da 
Portela, 3 áreas localizadas entre: a) km 3,775 - km 3, 975; b) km 5,275 – km 6,375; c) km 9,075, 
onde os sistemas de aviso e alerta a introduzir serão em maior número. Além destas áreas, 
existem ainda outras zonas identificáveis como áreas suscetíveis de possibilidade de subida 
rápida do nível de água da ribeira. Para estes locais estão previstos possíveis painéis de aviso, 
enquanto para as áreas mais significativas (anteriormente identificadas) estão previstos além 
dos possíveis painéis de aviso, outros sistemas de alerta como a instalação de eventuais 
semáforos (com o intuito de se proceder ao eventual corte da via) e sirenes. 

Figura 6.27: Propagação da onda de rotura da Lagoa da Portela   

 

Fonte: IGA, 2013. 

De acordo com IGA (2013), a jusante do km 9,05 (entrada no trecho terminal regularizado da 
ribeira do Machico) não se prevê o galgamento do leito principal da ribeira. No entanto, é 
provável que se verifiquem escorrências superficiais de água oriundas do extravasamento do 
curso de água a montante. Deste modo, tal como referido anteriormente, propõem-se sistemas 
de aviso e alerta (Sinalização e sirenes) em áreas definidas e delimitadas como zona potencial 
de risco.  

A respeito da propagação da onda de cheia milenar efluente da Lagoa da Portela, não são 
expectáveis inundações significativas, uma vez que as alturas do escoamento são inferiores a 1 
m em grande parte da rede hidrográfica a jusante da barragem (Figura 6.28). 
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Figura 6.28: Propagação da onda de rotura da Lagoa da Portela   

 

Fonte: IGA, 2013. 

Restantes Infraestruturas 

Dada a falta de informação, não foi possível aplicar às restantes infraestruturas uma 
metodologia associada ao risco de rotura. Contudo, apresenta-se nesta secção um método 
expedito de caracterização das infraestruturas, que poderá servir de base a avaliações futuras a 
este tipo de estruturas de armazenamento e retenção de água. Esta metodologia consiste em 
categorizar as infraestruturas tendo em conta a sua altura e capacidade de armazenamento 
(Quadro 6.20). 

Quadro 6.20: Frequência anual média de ocorrência de rotura segundo o tipo de barragem 

Categoria Altura acima do leito do rio (m) Capacidade (m3) 

I h 10 100.000 

II h 10 100.000 ≤ Cap. 200.000 

III h 10 ≥ 200.000 

IV h ≥ 10 200.000 

V h ≥ 10 ≥ 200.000 

Para as infraestruturas pertencentes às categorias III, IV e V, será necessário, de acordo com o 
RSB, “aplicar modelos hidrodinâmicos ao estudo da onda de cheia, podendo também ser 
utilizados modelos simplificados ou fórmulas empíricas, se devidamente justificado, no caso de 
barragens das classes II ou III” (alínea a) do n.º 3 do Anexo – “Classificação das barragens em 
função dos danos potenciais” – ao RSB). 

Ainda de acordo com o RSB, “O dono de obra deve submeter a aprovação da Autoridade, no 
prazo máximo de um ano a partir da data da entrada em vigor do presente Regulamento, para 
as barragens nas fases de construção, de primeiro enchimento e de exploração: a) Proposta 
devidamente justificada, da classe a atribuir à barragem em função dos danos potenciais 
associados, de acordo com o Anexo do presente Regulamento; b) Avaliação da conformidade da 
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barragem com as disposições do presente Regulamento aplicáveis às barragens da classe 
atribuída; c) No caso da avaliação referida na alínea anterior, conduzir à identificação de não 
conformidades com as disposições do presente Regulamento, proposta de adequadas medidas 
corretivas ou de procedimentos alternativos devidamente justificados.” (n.º 1 do Artigo 56.º – 
Capítulo IV – do RSB). 

Relativamente às barragens incluídas nas classes I e II, estas deverão ser caracterizadas através 
de estudos de rotura de barragens. Para as infraestruturas hidráulicas de altura inferior a 10 m 
e capacidade inferior a 200.000 m3, o RSB refere que “A região do vale a jusante da barragem 
[onde a onda de inundação pode afetar a população, os bens e o ambiente] (…) deve ser 
delimitada: (…) b) Por uma secção do rio localizada 10 km a jusante da barragem, (…) devendo 
ainda considerar-se que a onda de inundação não atingirá cotas superiores à do talvegue 
adicionada de metade da altura da barragem acima do leito do rio” (n.º 3 do Anexo – 
“Classificação das barragens em função dos danos potenciais” – ao RSB). 

Neste contexto, para estas infraestruturas sugere-se a seguinte metodologia, adaptada da 
definida no RSB, de forma a hierarquizá-las tendo em conta as potenciais consequências da sua 
rotura: 

 Seleção das infraestruturas que apresentem mais de 25 habitantes numa região do 

vale a jusante potencialmente atingida pela sua rotura; 

 Obtenção da rede de linhas de drenagem do conjunto de infraestruturas, através do 

modelo de escoamento; esta rede de drenagem deverá ser tratada de forma a conter 

apenas segmentos de comprimento inferiores a 10 km (tendo em conta a extensão da 

onda de inundação de pequenas barragens definida na alínea b) do n.º 3 do Anexo – 

“Classificação das barragens em função dos danos potenciais” – ao RSB); 

 Determinação de uma superfície de inundação teórica máxima, através da soma da 

superfície teórica de corte (superfície de cota constante em cada secção transversal à 

rede de drenagem e de cota igual à cota do terreno ao longo do talvegue em cada 

secção), com uma altura máxima de inundação de 5 m (metade da altura máxima das 

barragens incluídas nas categorias I e II, tendo em conta o definido na alínea b) do n.º 

3 do Anexo), permitindo uma avaliação que se enquadra sempre do lado da segurança; 

limitar a superfície a uma faixa de 500 m em redor de todos os segmentos da rede de 

drenagem, de modo a minimizar as interseções com a superfície do terreno obtidas na 

etapa seguinte; 

 Subtração do Modelo Digital de Terreno (MDT) a esta superfície de inundação teórica 

máxima e tratamento do resultado do cálculo, de forma a obter as áreas abaixo da 

superfície de inundação teórica adjacentes aos cursos de água onde as infraestruturas 

hidráulicas se inserem; 
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 Criada essa superfície de inundação teórica máxima, as áreas resultantes serão 

cruzadas com os dados da Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI) 

2001 e divididas por 3 grupos, classificados por ordem decrescente da potencial 

gravidade das consequências da sua rotura, ou da necessidade de estudos mais 

detalhados das áreas a afetar em caso de rotura, tendo em conta o número de 

habitantes dos aglomerados populacionais existentes a jusante das infraestruturas 

(Quadro 6.21). 

Quadro 6.21: Classificação de acordo com o número de habitantes do vale a jusante 

Grupo N.º Hab 

Grupo I N.º hab. ≥ 1000 
N.º hab. ≥ 3000 

1000 ≤ N.º hab.  3000 

Grupo II 25 ≤ N.º hab.  1000 

Grupo III N.º hab.  25 

Em suma, a metodologia proposta permite assim hierarquizar as pequenas infraestruturas 
hidráulicas, de acordo com a potencial gravidade das consequências da sua rotura e, 
subsequentemente, da necessidade de estudos mais detalhados das áreas a afetar em caso de 
rotura. 

 

6.8 Poluição acidental 

A determinação do risco de poluição acidental numa massa de água é definida pela 
probabilidade de ocorrência de um acidente, num determinado período de tempo e atendendo 
à severidade das suas consequências. 

A Lei da Água tem um artigo específico sobre medidas de proteção contra acidentes graves de 
poluição (artigo 42.º) referindo que “as águas devem ser especialmente protegidas contra 
acidentes graves de poluição para salvaguarda da qualidade dos recursos hídricos e dos 
ecossistemas e para segurança de pessoas e bens”. Os programas de medidas que integram os 
Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) devem incluir medidas para prevenção de 
acidentes graves de poluição e medidas para prevenção e redução do impacte de casos de 
poluição acidental. Deve ainda, ser estabelecido um conjunto de medidas para sistemática 
proteção e valorização dos recursos hídricos, complementares às constantes nos PGRH para 
prevenção e a proteção contra riscos de cheias e inundações, de secas, de acidentes graves de 
poluição e de rotura de infraestruturas hidráulicas. 

A Lei da Água estabelece ainda no artigo 57.º, que um utilizador da água que construa, explore 
ou opere uma instalação capaz de causar poluição hídrica, deve tomar as precauções adequadas, 
necessárias e proporcionais, tendo em conta a natureza e extensão do perigo, prevenir 
acidentes e minimizar os seus impactes, competindo à autoridade nacional da água definir o 
plano necessário à recuperação do estado das águas. 
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Os acidentes em estabelecimentos industriais, no transporte rodoviário e marítimo de 
mercadorias perigosas ou no transporte de produtos químicos em conduta, podem originar 
derrames de substâncias poluentes que, por escorrência ou infiltração, são suscetíveis de 
contaminar os recursos hídricos superficiais e/ou subterrâneos, comprometendo a sua 
utilização caso a mesma coloque em risco a vida de pessoas e/ou o ambiente. 

A região da Madeira apresenta uma componente turística muito significativa e alguma 
agricultura, não existindo atividades industriais de dimensões significativas, à exceção de algum 
armazenamento de combustíveis e da deposição de resíduos sólidos urbanos. Assim, refere-se 
que não é expectável a utilização/manipulação de substâncias químicas em quantidades 
apreciáveis; ainda que da aplicação de tais substâncias associadas à indústria turística e 
agricultura possam resultar acidentes que representem risco potencial para as populações e 
para o ambiente. Como risco significativo na RAM destaca-se a exposição a derrames acidentais 
de hidrocarbonetos no mar, potenciada pelo grande número de embarcações que circulam nas 
águas territoriais da RAM. No entanto, realça-se que a informação relativa ao manuseamento 
e/ou armazenamento de substâncias perigosas na RAM é muito escassa, o que inviabiliza uma 
caracterização mais detalhada e a elaboração de conclusões sobre esta matéria.  

Neste contexto, e tendo em conta a situação geográfica identificam-se as seguintes situações de 
risco potencial: 

 Derrame de combustíveis ou de outros produtos químicos: 

 Acidentes rodoviários; 

 Acidentes de aviação; 

 Transporte marítimo; 

 Fugas na fase de abastecimento; 

 Fugas nos órgãos de armazenamento e acondicionamento; 

 Decorrentes de fenómenos de origem natural – fenómenos meteorológicos extremos, 

sismos, cheias, deslizamento de terras, etc.; 

 Gestão deficiente de resíduos; 

 Rejeição indevida para locais não apropriados; 

 Decorrentes do uso industrial/serviços/atividades turísticas/etc.; 

 Acidentes industriais; 

 Acidentes envolvendo produtos fitofarmacêuticos associados ao uso agrícola: 

 Incêndios em locais de armazenamento; 

 Derrame de caldas; 

 Uso abusivo e de forma descontrolada; 
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 Decorrentes de fenómenos de origem natural – fenómenos meteorológicos extremos, 

sismos, cheias, deslizamento de terras, etc.; 

 Gestão deficiente de resíduos; 

 Rejeição indevida para locais não apropriados; 

 Incêndios: 

 Unidades industriais; 

 Unidades de armazenamento de combustíveis/produtos químicos; 

 Unidades de gestão de resíduos. 

Perante o exposto, a identificação das situações de risco de poluição acidental das massas de 
água superficiais e subterrâneas, considerou dois grupos fundamentais de situações, associadas 
a fontes fixas e a fontes móveis. 

 

6.8.1.1 Fontes fixas 

Durante a produção, manuseamento, utilização ou armazenagem de determinadas substâncias 
podem ocorrer descargas acidentais de poluentes para linhas de água ou derrames de matérias 
perigosas passíveis de, por escorrência ou infiltração e direta ou indiretamente, contaminar as 
massas de água, tanto superficiais como subterrâneas. Os efeitos de poluição acidental podem 
ser de âmbito local, afetando apenas a linha de água mais próxima, ou regional, se os efeitos se 
alargarem a várias linhas de água a jusante do local de descarga. 

Na RH10, a repartição geográfica das unidades industriais evidencia assimetrias regionais. As 
maiores áreas industriais ou em que a atividade industrial é mais representativa concentram-se 
na vertente sul da Ilha da Madeira, nos concelhos de Santa Cruz, Machico, Funchal e Câmara de 
Lobos. 

Para além de estabelecimentos industriais, outros ramos de atividade são suscetíveis de emissão 
acidental de substâncias perigosas para o meio ambiente, como a drenagem e tratamento de 
águas residuais, infraestruturas logísticas e/ou de armazenamento, unidades de tratamento de 
resíduos urbanos e industriais (incluindo ainda áreas de deposição de resíduos, tais como aterros 
sanitários e lixeiras, cuja massa de resíduos que encerram pode representar um potencial 
relevante em termos de emissão de águas lixiviantes contaminadas), e áreas de indústria 
extrativa, entre outros. 

Tendo em conta, nomeadamente, o PRAM (PROCESL et al., 2003), no âmbito da análise em 
matéria de poluição acidental consideram-se de destacar como de maior risco: 

 Os estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, que 

estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias 

perigosas e de limitação das suas consequências para o homem e o ambiente, 
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aplicando-se aos estabelecimentos onde estejam presentes substâncias perigosas em 

quantidades iguais ou superiores às quantidades indicadas no Anexo I do mesmo 

diploma; transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 2003/105/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, que altera a Diretiva n.º 96/82/CE, do 

Conselho, de 9 de dezembro, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes 

graves que envolvam substâncias perigosas, com as alterações introduzidas pelo 

Regulamento (CE) n.º 1882/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 

setembro. A última revisão desta diretiva (Seveso III) foi aprovada a 26 de junho de 

2012 pelo Conselho da União Europeia, não tendo esta ainda sido transposta para 

legislação nacional; 

 As instalações abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto, que 

estabelece o regime de prevenção e controlo integrados da poluição (Diploma PCIP) 

proveniente de certas atividades e o estabelecimento de medidas destinadas a evitar 

ou, quando tal não for possível, a reduzir as emissões dessas atividades para o ar, a 

água ou o solo, a prevenção e controlo do ruído e a produção de resíduos, tendo em 

vista alcançar um nível elevado de proteção do ambiente no seu todo, transpondo para 

a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 96/61/CE, do Conselho, de 24 de setembro, 

relativa à prevenção e controlo integrados da poluição (Diretiva IPPC), com as 

alterações que lhe foram introduzidas pela Diretiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de maio, relativa à participação do público na elaboração 

de certos planos e programas relativos ao ambiente, codificada pela Diretiva n.º 

2008/1/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro, relativa à 

prevenção e controlo integrados da poluição; 

 As instalações abrangidas pelo protocolo PRTR (Pollutant Release and Transfer 

Register) que descarreguem poluentes no meio hídrico. Este protocolo foi aprovado a 

nível europeu a 2 de dezembro de 2005 e a sua implementação foi definida pelo 

Regulamento (CE) n.º 166/2006 de 18 de janeiro de 2006. A nível interno, este 

documento foi transposto para o Decreto-Lei n.º 127/2008 de 21 de julho, 

posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/2011, de 10 de janeiro; 

 As grandes instalações de tratamento de águas residuais urbanas (população servida 

superior a 10.000 habitantes eq., atualmente ou prevista para breve); 

 As lixeiras encerradas, bem como as unidades de deposição controlada de resíduos 

sólidos (aterros sanitários); 
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Os locais de distribuição/armazenamento de substâncias químicas. 

Na RH10 encontram-se nas condições acima descritas as seguintes instalações: 

 Um estabelecimento de nível superior de perigosidade (Companhia Logística da 

Madeira, S.A.), no contexto do regime de prevenção de acidentes graves que envolvam 

substâncias perigosas (APA, 2010); o parque de armazenagem de Combustíveis do 

Caniçal, integrado na Zona Franca Industrial da Madeira, permite a receção, 

armazenagem e expedição de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL), gasolinas, gasóleo, 

Jet A-1 e fuelóleo, sendo o acesso ao Parque realizado via rápida – VR1 Funchal 

Machico até à Zona Franca Industrial; 

 Um estabelecimento de nível inferior de perigosidade (Central Térmica da Vitória), com 

20 grupos de eletoprodutores em funcionamento, várias torres de arrefecimento, 

aerorefrigeradores, parque de armazenamento de produtos petrolíferos (fuelóleo, 

gasóleo, óleos, petróleo iluminante), e subestações de energia elétrica. 

 Sete instalações abrangidas pelo Diploma PCIP - de acordo com os Formulários PRTR 

2011, estas instalações não emitiram descargas acidentais no meio hídrico nem no solo 

nesse ano; 

 Sete ETAR em exploração (ARM, 2016): Câmara de Lobos (tratamento preliminar), 

Caniçal (tratamento preliminar), Machico (tratamento terciário), Ribeira Brava/Tabua 

(tratamento terciário) Porto da Cruz (tratamento terciário), Santana (tratamento 

preliminar) e Funchal; Na ilha de Porto Santo existe uma ETAR (ETAR da Ponta). 

 Cinco lixeiras desativadas: quatro situadas na Ilha da Madeira e uma na Ilha de Porto 

Santo; 

 Aterros urbanos: 

 Quatro aterros urbanos encerrados: três na Ilha da Madeira – antigo aterro da Meia 

Serra, 1.ª fase do aterro da Meia Serra, 2.ª fase A do aterro da Meia Serra; e um na Ilha 

de Porto Santo – aterro controlado do Porto Santo; 

 Dois aterros urbanos em operação: 2.ª fase B do Aterro da Meia Serra (uma célula para 

escórias e RSU, uma célula para cinzas inertizadas) e Célula fusível do Porto Santo; 

 Dois aterros de inertes em operação: Aterro de Inertes das Carreiras (Aterro da Quinta 

Terra Boa) e Aterro de Inertes do Porto Santo; 

 Um aterro urbano em construção: 3.ª fase do Aterro da Meia Serra. 
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 Sete pedreiras: cinco na Ilha da Madeira (pedreiras da Ponta do Pargo, da Ribeira 

Funda, da Malhadinha, Brima de Fundoa e Monte) e duas na Ilha de Porto Santo 

(pedreira do Farrobo e Rocha de Nossa Senhora). 

Em caso de acidente, os danos provocados nos recursos hídricos decorrentes de emissões de 
substâncias perigosas são determinados por inúmeros parâmetros, designadamente: 

 As propriedades intrínsecas das substâncias – ex. toxicidade, persistência, 

bioacumulação, solubilidade em meio aquoso; 

 Comportamento da substância no meio aquático – ex. evaporação, sedimentação, 

diluição, reatividade química, degradação; 

 As condições físicas do meio hídrico – ex. características físicas e biofísicas da bacia, 

propriedades físico-químicas da água, poluição existente. 

Em face do exposto, a avaliação de risco de contaminação dos recursos hídricos resultante de 
rejeições acidentais de substâncias perigosas (tóxicas, persistentes, bioacumuláveis) para a água 
deverá resultar, não só da identificação e hierarquização das principais fontes poluentes, mas 
também da hierarquização da sensibilidade e suscetibilidade à contaminação das massas de 
água passíveis de afetação. 

Como tal, ao risco inerente às fontes de poluição fixas identificadas, acresce o risco afeto à 
própria massa de água passível de afetação (superficial e subterrânea), o qual será tanto maior 
quanto a sensibilidade/importância ecológica da massa de água. 

 

6.8.1.2 Fontes móveis 

Não só durante a produção, manuseamento, utilização ou armazenagem de substâncias 
químicas perigosas em instalações (fontes fixas) existe o risco de poluição acidental de massas 
de água superficiais e subterrâneas, mas também aquando do seu transporte entre centros 
produtores e distribuidores e os seus locais de consumo e utilização esse risco é uma evidência. 
Considerando a potencial afetação dos recursos hídricos, das situações associadas a riscos 
móveis destacam-se: 

 Os principais atravessamentos rodoviários de linhas de água da RH10, que em caso de 

acidente com veículos de transporte de substâncias poluentes se tornam pontos 

privilegiados de “contaminação” direta; 

 As zonas portuárias e as águas territoriais da RAM. 

Analogamente à avaliação de risco associada a fontes fixas, também a caracterização qualitativa 
do risco associado a fontes móveis parte da hierarquização da sensibilidade/vulnerabilidade à 
contaminação das massas de água passíveis de afetação em caso de poluição acidental nos 
atravessamentos rodoviários e áreas portuárias (tanto maior quanto a 
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sensibilidade/importância ecológica da massa de água), bem como identificação e 
hierarquização das áreas mais críticas em termos de emissão acidental de poluentes associados 
a fontes móveis. 

Num cenário de descarga ou derrame acidental de substâncias perigosas sobre os recursos 
hídricos a partir de fontes móveis as consequências dependem, entre outros fatores já 
mencionados no ponto anterior, do tipo de substância emitida para o meio e da sua quantidade. 
Sendo inviável a sua definição rigorosa no âmbito da caracterização das fontes móveis, associa-
se a probabilidade e risco inerente de contaminação, no caso do transporte rodoviário, ao 
volume de tráfego das vias e respetiva relevância das mesmas em termos de deslocações 
regionais. Desta forma, assume-se que uma via preferencial de tráfego na região da Madeira 
terá uma maior frequência de pesados (e consequentemente, um maior quantitativo de 
substâncias perigosas em circulação), aumentando assim a probabilidade de ocorrência de 
acidentes com os mesmos. Para o transporte marítimo, essa análise é já condicionada pelos 
principais portos da região, onde se assume um grau de risco superior. 

Nesta ótica, cruzando as vias rodoviárias mais relevantes (assumindo-se que serão 
preferencialmente utilizadas pelo tráfego pesado), e as áreas portuárias de maior dimensão, 
com as massas de água onde um eventual fenómeno de contaminação acidental assuma um 
impacte mais gravoso (adveniente da sua importância ecológica e sensibilidade à poluição), 
definem-se áreas críticas de risco. 

O risco inerente às fontes móveis não se associa assim diretamente às substâncias químicas 
(assume-se que a ocorrência de um acidente envolvendo um pesado de mercadorias pode, em 
hipótese, acarretar a emissão de substâncias químicas perigosas para uma massa de água), mas 
sim à importância da via de transporte em termos de frequência de meios de transporte de 
mercadorias perigosas. Das situações, relacionadas com acidentes com veículos de transporte 
de substâncias poluentes, suscetíveis de contaminar as massas de água superficiais e 
subterrâneas, destaca-se o transporte de combustíveis, entre os parques de armazenagem de 
combustíveis e os postos de abastecimento, bem como o transporte de matérias-primas para os 
estabelecimentos industriais e de produtos deles provenientes. 

Nesta classificação foram assumidos os seguintes critérios, segundo os princípios da precaução 
e prevenção que regem a política ambiental: 

 O risco inerente aos recursos hídricos é ponderado de acordo com a sua sensibilidade 

à poluição/estatuto de proteção. Desta forma, considera-se a afetação direta do 

recurso, assumindo que os mecanismos de exposição indireta corresponderão a um 

grau inferior em termos quantitativos, sendo mais diluídos temporalmente; 

 O risco inerente às fontes móveis de poluição é dado pela relevância da 

via/infraestrutura de transporte, no pressuposto que a consequente maior frequência 

de circulação de mercadorias aumente a probabilidade de acidente. Neste âmbito, 

considera-se uma hierarquia viária ponderada, para o caso do tráfego rodoviário, e a 

relevância na mobilidade e ligações locais e regionais (URS, 2012): 
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 Vias de circulação/distribuição, destacando-se os troços de estrada que atravessam 

zonas protegidas ou habitats especialmente sensíveis, sendo categorizados em função 

da classificação e relevância do espaço protegido ou habitat atravessado – 

nomeadamente VE2, VE3 e VE4 e das ligações aos portos do Funchal, Porto Santo e 

Caniçal; 

 Avenidas, estradas e caminhos municipais. 

Neste contexto, nas figuras seguintes apresenta-se uma espacialização da sensibilidade 
ambiental, respetivamente, da Ilha da Madeira e da Ilha de Porto Santo, relativamente aos 
atravessamentos (transporte por estrada) que ocorrem sobre as massas de água superficiais e 
subterrâneas mais suscetíveis/vulneráveis à poluição. No caso da Ilha da Madeira esta 
espacialização refere-se ao nível territorial do concelho, segundo os seguintes critérios: 

 Concelhos pouco sensíveis – Santana, Machico, Santa Cruz, Funchal, Câmara de Lobos: 

apresentam uma área de influência de estradas sensível ou muito sensível com pouca 

relevância em relação à totalidade da área de influência de estradas no concelho; 

consideram-se também nesta categoria os concelhos que, ainda que tenham uma área 

de influência de estradas sensível ou muito sensível com certa relevância, não 

estabelecem ligação com concelhos vizinhos e/ou apresentam menor tráfego 

rodoviário, tendo consequentemente menos relevância no que respeita ao risco; 

 Concelhos sensíveis – S. Vicente e Ribeira Brava: apresentam uma área de influência 

de estradas sensível, relevante em relação à totalidade da área de influência de 

estradas no concelho, sendo simultaneamente estradas importantes de ligação a 

concelhos vizinhos; 

 Concelhos muito sensíveis – Porto Moniz, Calheta e Ponta do Sol: apresentam uma 

área de influência de estradas muito sensível com relevância em relação à totalidade 

da área de influência de estradas no concelho, sendo que simultaneamente estas 

estradas atravessam uma parte importante do concelho, sendo ainda estradas 

importantes de ligação a concelhos vizinhos. 
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Figura 6.29: Mapa de sensibilidade ambiental da Ilha da Madeira, para o transporte por estrada 

 

Fonte: URS (2012). 

Na Ilha de Porto Santo a sensibilidade ambiental representada corresponde à interceção das 
estradas existentes (sendo atribuída um perímetro de influência de 200 m para cada lado) com 
as áreas classificadas na ilha. 

Figura 6.30: Mapa de sensibilidade ambiental da Ilha da de Porto Santo, para o transporte por estrada 

 

Fonte: URS (2012) 

Relativamente às fontes móveis, refere-se ainda o tráfego marítimo nas costas do Arquipélago 
da Madeira, que constitui fonte de contaminação acidental, sobretudo pelo transporte de 
hidrocarbonetos e substâncias perigosas. Com a entrada em funcionamento do Porto do Caniçal 
a estrutura portuária da RAM sofreu uma profunda alteração tendo a movimentação de 
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mercadorias transitado para o novo porto e a navegação turística e de recreio sido concentrada 
no Porto do Funchal. Neste contexto, refere-se que no ano de 2010 a APRAM registou a entrada 
de cerca de 3.150 embarcações nos portos da RAM; destas, 85 embarcações correspondentes a 
butaneiros e a graneleiros líquidos entraram nos Portos do Funchal, Caniçal, Porto Santo e Porto 
dos Socorridos e na Companhia Logística da Madeira, S.A. (num total de 33 embarcações neste 
terminal), embora não se disponha de elementos quanto aos quantitativos transportados dessas 
substâncias. 

Assim, e no sentido de avaliar a distribuição espacial das principais fontes de poluição acidental 
efetuou-se uma análise das seguintes tipologias de risco: 

 Acidentes no transporte terrestre de mercadorias perigosas; 

 Acidentes em áreas de ocupação industrial e parques empresariais; 

 Acidentes em instalações de combustíveis, óleos e lubrificantes; 

 Acidentes em estabelecimentos de armazenagem de produtos explosivos; 

 Acidentes que envolvam substâncias perigosas (Diretiva SEVESO II); 

 Degradação e contaminação dos solos com substâncias BQR; 

 Emergências radiológicas. 

 

6.8.1.3 Análise de riscos passíveis de gerar poluição acidental 

6.8.1.3.1 Acidentes no transporte terrestre de mercadorias perigosas 

O transporte de mercadorias perigosas consiste na deslocação das mercadorias perigosas 
(quaisquer matérias, objetos, soluções ou misturas de matérias cujo transporte é proibido ou 
objeto de imposição de certas condições nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 
de abril), incluindo as paragens impostas pelas condições de transporte e a permanência das 
mercadorias perigosas nos veículos, cisternas e contentores impostas pelas condições de tráfego 
antes, durante e depois da deslocação. Abrange, ainda, a permanência temporária intermédia 
das mercadorias perigosas para fins de transferência de modo ou de meio de transporte 
(transbordo) (ANPC, 2009). 

De acordo com o PREPCRAM (2015), “na ilha da Madeira destacam-se a VIAEXPRESSO, a VR1 e 
a ER 120 (denominação anterior ER 101). Em Porto Santo, destaca-se a ER111, que liga o porto 
de Vila Baleira à Camacha. A Figura 6.31 representa as rotas de circulação, desde os respetivos 
pontos de saída até aos locais de descarga. Optou-se por se diferenciar na representação o 
trajeto entre o porto marítimo do Caniçal e a Unidade de Gás Natural dos Socorridos, pelas 
elevadas quantidades de gás natural armazenadas2 (Figura 6.31). 

Este documento refere ainda que os trajetos no transporte de cloro gasoso para as estações de 
cloragem devem ser tido em consideração, atendendo à perigosidade associada a esta 
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substância. De acordo com dados da ARM, S.A. (2016), na ilha da Madeira existem 23 estações 
de cloragem, distribuídas pelos seguintes sistemas: 

 Sistema adutor de Rabaças: duas estações de cloragem (junto aos reservatórios das 

Rabaças e do Jangão); 

 Sistema adutor da Ribeira Brava: uma estação de cloragem, junto ao reservatório da 

Meia Légua. 

 Sistema adutor dos Socorridos: três estações de cloragem (junto ao reservatório do 

Arieiro, Furo do Vigário e Estação Elevatória da Lourencinha). 

 Sistema adutor do Curral das Freiras: uma estação de cloragem (Estação de cloragem 

de Curral das Freiras). 

 Sistema adutor do Santo da Serra: três estações de cloragem (junto ao Reservatório R5 

do Santo da Serra, Estação de cloragem as Águas Mansas, e Nascentes da Achada do 

Barro). 

 Sistema adutor Funchal – Machico – Caniçal: 13 estações de cloragem (Estação de 

cloragem de Porto da Cruz, Túnel do Monte, Fontes Vermelhas, Zona Leste, Santa Cruz, 

Boaventura, Porto Novo, Furo do Caniço, Cancela 2, Furo João Gomes, Santa Luzia e 

São João). 

No que diz respeito à existência de infraestruturas fixas (gasoduto ou oleoduto), importa 
destacar a existência de um pipeline de gasolina, um pipeline de gasóleo, um pipeline de Jet A-
1, um pipeline de butano e um pipeline de propano na CLCM, bem como a existência das 
mangueiras submarinas de gasolina, gasóleo, GPL, fuelóleo e de Jet A-1. 

Para além destas infraestruturas a CTV é abastecida de fuelóleo por navio através de sealine e 
pipeline. A tubagem localizada no exterior da instalação é enterrada e, no interior da instalação 
aérea. A CTV III recebe gás natural na sua fase gasosa, a cerca de 6 bar e a uma temperatura 
próxima dos 15°C proveniente da UAG-Socorridos, localizada a sul da CTV. As plantas 
pormenorizadas destas infraestruturas encontram-se no Anexo A do estudo de Identificação de 
Perigos e Avaliação de Riscos de Acidentes Graves na Central Térmica da Vitória (PRECRAM, 
2015). 
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Figura 6.31: Transporte terrestre de mercadorias perigosas 

 

Fonte: Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 

 

6.8.1.3.2 Acidentes em áreas de ocupação industrial e parques empresariais 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, um acidente grave envolvendo 
substâncias perigosas é “um acontecimento, designadamente uma emissão, um incêndio ou 
uma explosão de graves proporções, resultante do desenvolvimento não controlado de 
processos durante o funcionamento de um estabelecimento abrangido pelo presente decreto-
lei, que provoque um perigo grave, imediato ou retardado, para a saúde humana, no interior ou 
no exterior do estabelecimento, ou para o ambiente, que envolva uma ou mais substâncias 
perigosas”. 

Assim sendo, e uma vez que se torna impossível controlar a imprevisibilidade de ocorrências de 
acidentes nas indústrias (que depende na maior parte dos casos de fatores humanos), importa 
sobretudo definir essas áreas e quais os tipos de atividade industrial, possibilitando assim a 
identificação dos setores onde poderá existir essa possibilidade. 
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De acordo com o PREPCRAM, esta tipologia de risco é, grosso modo, reduzido, com exceção da 
Zona Franca Industrial, onde se localiza a Companhia Logística de Combustíveis da Madeira 
(CLCM), a qual dispõe de reservatórios de grande capacidade de armazenamento de substâncias 
perigosas e pela central de enchimento de garrafas de GPL, originando a que este setor 
apresente risco muito elevado. O Parque Empresarial da Ribeira Brava apresenta cinco lotes com 
risco elevado, referentes à empresa SIBAFIL- Sociedade de Empreitadas, Lda., que dispõe de 
equipamento com capacidade para 600 l de gasóleo, 10 toneladas de fuelóleo e 30 toneladas de 
betume. 

Na Ilha do Porto Santo existe apenas um Parque Empresarial e apresenta em geral risco reduzido 
ou nulo. Destaca-se com risco elevado a empresa SPELTA - Produtos Petrolíferos, Unipessoal, 
Lda., pelo comércio de produtos petrolíferos e armazenamento de botijas de gás. 

 

6.8.1.3.3 Acidentes em instalações de combustíveis, óleos e lubrificantes 

Os acidentes em instalações de combustíveis, óleos e lubrificantes correspondem a 
acontecimentos (incêndio, explosão, etc.) de graves proporções, resultante do desenvolvimento 
não controlado de processos durante o funcionamento destes estabelecimentos. Estes podem 
dar origem a danos significativos na população, ambiente e património edificado na zona 
envolvente e, dependendo da perigosidade das substâncias existentes no estabelecimento, 
pode ocorrer a libertação de gases tóxicos, tornando a população o elemento mais vulnerável. 

Esta tipologia de risco pode ser considerada um subtipo de acidentes em instalações industriais, 
considerando apenas os estabelecimentos os postos de abastecimentos de combustíveis, de gás 
petróleo e liquefeito. 

De acordo com os dados do PREPCRAM (2015), na ilha da Madeira existem 61 postos de 
abastecimento de combustível de venda ao público. Por sua vez, na ilha de Porto Santo existem 
cinco. No que diz respeito a postos de GPL, na RH10 existem nove postos (sete na ilha da Madeira 
e dois na ilha de Porto Santo). 

É, ainda de salientar, que nos aeroportos da Madeira, Porto Santo, na Central Térmica da Vitória 
(CTV) e do Porto Santo, na Unidade de Gás dos Socorridos (UAG-Socorridos) e ainda na 
Companhia Logística de Combustíveis da Madeira (CLCM) existe um perigo acrescido decorrente 
da elevada quantidade de combustível armazenado (PRECRAM, 2015). 

 

6.8.1.3.4 Acidentes em estabelecimentos de armazenagem de produtos 

explosivos 

Designa-se por artigo pirotécnico qualquer artigo que contenha substâncias explosivas ou uma 
mistura explosiva de substâncias concebidas para produzir um efeito calorífico, luminosos, 
sonoro, gasoso ou fumígeno ou uma combinação destes efeitos, devido a reações químicas 
exotérmicas autossustentadas (DN/PSP – DEPAEX, 2007).  
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O processo produtivo de artigos pirotécnicos consiste na formulação da matéria explosiva base 
a partir de agentes oxidantes (perclorato de potássio ou bário, cloratos e nitratos) e agentes 
combustíveis (alumínio, magnésio, titânio, carvão e enxofre). Os produtos pirotécnicos 
produzidos são essencialmente foguetes, candelas, vulcões e balonas (IGAOT, 2006). 

O estudo realizado no âmbito do PREPCRAM (2015) baseou-se na informação do Núcleo de 
Armas e Explosivos do Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, datada 
de 30 de Setembro de 2013 que identificou na RH10 quatro estabelecimentos de armazenagem 
de explosivos devidamente licenciados: 

 Construtora do Tâmega Madeira, SA, localizada no sítio da Queimada do Neto, 

concelho de Santana. 

 Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, SA, localizada no sítio do Pico Alto, 

freguesia de Monte, concelho do Funchal. 

 Explomade - Importação e comercialização de explosivos, Lda., localizada no sítio do 

Pico Alto, freguesia de Monte concelho do Funchal; 

 Madeira Inerte - Extração de saibro, Lda., localizada no sítio da Malhadinha, freguesia 

de Canhas, concelho de Ponta do Sol. 

No que se refere a empresas de pirotecnia, este plano identifica três estabelecimentos na ilha 
da Madeira: 

 Pirotecnia Atlântica, Lda. localizada no sítio Lombada dos Marinheiros, freguesia da 

Fajã da Ovelha, concelho da Calheta. 

 Pirotecnia Batalhense, Lda. localizada no sítio Vereda do Espigão, Lombo do Doutor 

freguesia e concelho da Calheta. 

 RCM - Comércio de artigos pirotécnicos, Unipessoal, Lda., localizada no sítio Pico 

Redondo, concelho de Porto Moniz. 

Na ilha de Porto Santo não há registo de licenciamento desta tipologia de atividade. 
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6.8.1.3.5 Acidentes que envolvam substâncias perigosas (Diretiva SEVESO II) 

Um acidente grave envolvendo substâncias perigosas é um acontecimento, designadamente 
uma emissão, um incêndio ou uma explosão de graves proporções, resultante do 
desenvolvimento não controlado de processos durante o funcionamento de um 
estabelecimento industrial, que provoque um perigo grave, imediato ou retardado, para a saúde 
humana, no interior ou no exterior do estabelecimento, ou para o ambiente, que envolva uma 
ou mais substâncias perigosas (Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho)  

A Diretiva SEVESO II visa a prevenção e o controlo dos perigos associados a acidentes graves que 
envolvam substâncias perigosas, com o intuito de limitar as consequências desses acidentes 
para o homem e para o ambiente. Foi originalmente decretada pela Diretiva Europeia 96/82/CE, 
de 9 de dezembro de 1996 e transposta para o direito português pelo Decreto-Lei nº 164/2001, 
de 23 de maio. 

Na RH10 existem apenas três estabelecimentos ao abrigo desta Diretiva: 

 Companhia Logística de Combustíveis da Madeira (CLCM) – situada na Zona Franca 

Industrial da freguesia do Caniçal, concelho de Machico; 

 Unidade Autónoma de Gás de Socorridos, situada no Funchal no lugar da Vitória, que 

visa a introdução de gás natural na Madeira, proporcionando à economia regional uma 

nova matéria-prima energética mais limpa, mais amiga do ambiente e competitiva face 

ao petróleo e seus derivados; 

 Central Térmica da Vitória, situada no Funchal, na margem esquerda da foz da ribeira 

dos Socorridos, no sítio da Vitória, freguesia de São Martinho. Esta instalação é 

responsável por cerca de 60% do total da energia elétrica produzida na Ilha da Madeira 

e está a cargo da Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A (PREPCRAM, 2015). 

 

6.8.1.3.6 Degradação e contaminação dos solos com substâncias BQR 

Segundo Julião et al (2009), a degradação e contaminação dos solos define-se como um processo 
de degradação pela diminuição do teor em matéria orgânica decorrente da tendência para a 
redução contínua da fração orgânica do solo, a contaminação, a salinização através da 
acumulação de sais solúveis, a compactação através do aumento da densidade e da diminuição 
da porosidade, o empobrecimento da biodiversidade, a impermeabilização, ou ainda os 
processos cujos danos causados ao solo criem um risco significativo para a saúde humana, 
devido à introdução, direta ou indireta, no solo ou à sua superfície, de substâncias, preparações, 
organismos ou microrganismos. 

Em conformidade com o exposto no PREPCRAM (2015), a contaminação do solo é determinada 
considerando a presença de substâncias potencialmente perigosas, tais como alguns metais 
pesados, produtos químicos, elementos radioativos ou agentes patogénicos, pelo que foram 
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selecionados, de acordo com o Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde (PNAAS) (2012), os 
locais, ou atividades com significativo potencial de contaminação do solo. 

Quadro 6.22: Critérios e identificação dos locais, ou atividades com significativo potencial de 
contaminação do solo 

Critério PNAAS Locais/Atividades identificadas 

Estabelecimentos onde estão ou estiveram presentes 
substâncias perigosas e/ou substâncias perigosas 
prioritárias em quantidades iguais ou superiores às normas 
de qualidade ambiental apresentadas no anexo III do 
Decreto-Lei nº 103/2010 de 24 de Setembro que transpôs 
a Diretiva 2003/105/CE 

- Companhia Logística de Combustíveis da Madeira 
– CLCM (Caniçal) 

Sítios onde decorram ou tenham decorrido as catividades 
enumeradas no anexo I da Diretiva 2008/01/CE do 
Conselho, independentemente dos limiares especificados, 
com exceção das catividades desenvolvidas por 
microempresas, conforme definidas no anexo (ponto 3, 
artigo 2.º) da Recomendação 2003/361/CE da Comissão e 
com exceção das atividades relativas à criação de animais 

- Central Térmica da Vitória (Funchal) 

- UAG - Socorridos 

Zonas portuárias terrestres e zonas aeroportuárias onde 
ocorram ou tenham ocorrido a utilização, manipulação e 
armazenamento de quantidades significativas de 
substâncias perigosas pertinentes 

- Aeroportos (Madeira e Porto santo) 

- Portos Marítimos (Funchal, Caniçal e Porto Santo) 

Zonas em antigas instalações militares onde ocorram ou 
tenham ocorrido a utilização, manipulação e 
armazenamento de quantidades significativas de 
substâncias perigosas 

- 3 Quartéis Militares (Funchal) 

Estações de abastecimento de combustível - 47 Estações de abastecimento de combustível 

Estabelecimentos industriais de limpeza a seco industriais - Só Usa - Técnica de Limpeza e Desinfeção, SA, 
(Funchal e Porto Santo) 

- Serlimawash - Lavandaria Industrial, Lda (Machico, 
Caniçal) 

Instalações mineiras, incluindo instalações de extração 
abrangidas pelo Decreto-Lei nº 10/2010 de 4 de Fevereiro, 
mas excluindo as instalações de resíduos destinadas a 
resíduos inertes, turfa e solo não poluído; 

- 

Instalações destinadas a operações de 
deposição/eliminação de resíduos 

- ETRS - Meia Serra (Santa Cruz, Camacha) 

- ETZL - Porto Novo (Santa Cruz, Caniço) 

- ETZO - Meia Légua (Ribeira Brava) 

- CPRS - Porto Santo (Porto Santo) 

Estações de tratamento de águas residuais - ETAR (Machico, Caniçal) 

Estações de bombagem, pontos de transferência, juntas e 
zonas onde tenham sido comunicadas fugas nas condutas 
de transporte de substâncias perigosas 

- ETA ALEGRIA (Funchal, São Roque) 

- ETA DE SANTA QUITÉRIA (Funchal, Santo António) 

- ETA DO COVÃO (Câmara de Lobos) 

Fonte: PNAAS, in Plano Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (2015). 
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6.8.1.3.7 Emergências radiológicas 

De acordo com a definição da ANPC, as emergências radiológicas podem ser resultado de um 
acidente grave numa instalação com um reator nuclear (central nuclear, navio de propulsão 
nuclear,…), pela queda dum satélite com reator nuclear ou por um incêndio no transporte de 
material radioativo. Nestes casos existe o risco de dispersão de matérias radioativas que podem 
constituir um perigo para o homem e para o ambiente. 

Na Região Autónoma da Madeira não existem centrais ou reatores nucleares e mesmo o 
transporte de material radioativo é considerado muito reduzido. Por este motivo, o PREPCRAM 
(2015) identifica apenas os locais cujas atividades estão enquadradas nos grupos de emergência 
radiológica IV e V, segundo a classificação do documento Arrangements for Preparedness for a 
Nuclear or Radiological Emergency: Safety Guide No. GS-G-2.1. (IAEA, 2007). Este estabelece 
cinco grupos de emergências radiológicas com ordem crescente de perigosidade, sendo que no 
grupo IV se enquadram as emergências com uso indevido de fontes na indústria e na medicina 
(e.g., as utilizadas em radiografia e/ou radioterapia) e emergências ocorridas durante o 
transporte. No grupo V, ou seja, com perigosidade mais reduzida, enquadram-se as emergências 
relacionadas com a presença de radioatividade em alimentos e bens de consumo. 

Os elementos identificados foram os seguintes: 

 Centro Radiológico do Funchal; 

 Unidade de Medicina Nuclear, situada no Hospital Dr. Nélio Mendonça; 

 Unidade de Radioterapia do Funchal, situada na Clínica – A Quadrantes; 

 Aeroporto da Madeira; 

 Aeroporto do Porto Santo; 

 Porto Marítimo do Funchal; 

 Porto Marítimo do Caniçal; 

 Porto Marítimo do Porto Santo. 
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