Sobre Como Usar Glossário Documentos Imagens Mapas Google Earth
Favor fornecer feedback! Clique para detalhes

A Gestão dos Recursos
Hídricos
Introdução
A Demanda de Água
Infra- estruturas de Água
O Valor da Água
Monitorização dos
Recursos
A Importância da
Monitorização
Monitorização Existente
Sistemas de Informação
Monitorização da Saúde
dos Rios
Investigação e
Desenvolvimento
Referências

Você está aqui: Início>A Gestão dos Recursos Hídricos >Monitorização dos Recursos >
A Importância da Monitorização

A Importância da Monitorização
A monitorização desempenha um papel central na determinação de volumes de
extracção sustentável, na análise da viabilidade de estratégias de desenvolvimento e na
elaboração da estratégia global para a gestão eficaz dos recursos. Uma monitorização
cientificamente correcta avalia as águas subterrâneas, as águas superficiais (fluxo e
qualidade) e as variáveis atmosféricas em intervalos cuidadosamente determinados.
Embora uma monitorização esporádica forneça informações úteis, apenas um
Explore as sub- bacias do rio
acompanhamento contínuo a longo prazo pode fornecer dados suficientes para
Kunene
identificar as tendências e desenvolver modelos de previsão. Somente estes, por sua
vez, podem apoiar decisões informadas sobre o uso sustentável e eficiente dos
recursos hídricos na bacia do rio Kunene.

Entrevista sobre a gestão
integrada e transfronteiriça da
bacia do rio Kunene

A monitorização dos nossos recursos é essencial para que eles sejam utilizados de
forma sustentável.
Fonte: Vogel 2007
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Investigue as barragens e açudes
na bacia do rio Kunene

Monitorização das Águas Subterrâneas
A monitorização da qualidade das águas subterrâneas é fundamental para a avaliação
de contaminantes e a adequação para efeitos de uso. É também uma ferramenta
importante na geração de dados para a gestão da água. Os dados gerados através do
programa de monitorização podem ser utilizados, entre outros, pelos governos
nacionais e locais, os órgãos de gestão de bacias hidrográficas, as autoridades
nacionais da água e as instituições de pesquisa.
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Os objectivos de um programa de monitorização das águas subterrâneas devem ser
claramente definidos no início, para fornecer dados e informação adequada para a
aplicação pretendida. Geralmente, o objectivo é determinar a quantidade e a qualidade
das águas subterrâneas, as mudanças e tendências temporais, a produção sustentável,
os impactos da extracção de águas subterrâneas, os mecanismos de recarga e as taxas
de recarga das águas subterrâneas e várias outras propriedades hidráulicas.

Examine o comércio de água
virtual e a pegada de água dos
países da SADC

A monitorização das águas subterrâneas é importante:
Para o desenvolvimento de uma compreensão da qualidade e quantidade
regional das águas subterrâneas a longo prazo, que permitirá uma melhor gestão
dos recursos hídricos subterrâneos;
Explore como as barragens
Para a identificação de possíveis impactos humanos;
produzem energia hidroeléctrica
Para a identificação e o controlo das principais fontes poluentes, incluindo a sua

Para a identificação e o controlo das principais fontes poluentes, incluindo a sua
localização e o seu movimento no aquífero;
Para a avaliação da conformidade com as regulamentações e normas;
Para a avaliação da eficácia das medidas de controlo da poluição, tais como as
zonas de protecção das águas subterrâneas;
Para a avaliação da qualidade das águas subterrâneas, especialmente com
relação à sua possível utilização como fonte de água potável, indústria,
irrigação, etc.;
Para a compreensão das áreas (zonas) de recarga, dos mecanismos de recarga e
das taxas de recarga; e
Para o desenvolvimento de uma compreensão das propriedades hidráulicas do
aquífero.
Um programa típico de monitorização das águas subterrâneas consiste em medir tanto
a quantidade (flutuações dos níveis das águas subterrâneas, taxas de extracção de
poços, e dados climatológicos como precipitação) como a qualidade, tais como rádioisótopos (deutério , oxigênio 18, carbono 13 e 14 e trítio) e teor de cloreto em ambas
as chuvas e as águas subterrâneas.

Monitorização das Águas Superficiais
A monitorização das águas superficiais identifica as variáveis relacionadas com os
componentes tanto do fluxo como daqualidade.
A monitorização do escoamento superficial diz respeito a:
Química da água na superfície do solo;
Volume de fluxo de água;
Volume e química das águas subterrâneas que retornam para a superfície;
O impacto produzido por mudanças no uso da terra sobre a água superficial;
Previsão de inundações; and
A definição da interacção entre as águas superficiais e subterrâneas.
A monitorização e a avaliação da qualidade da água podem ser baseadas em
informações originadas de várias perspectivas, as quais geralmente definem os
objectivos do programa:
Os usos potenciais da água;
Impactos sobre a qualidade da água resultante do uso directo ou de outras
actividades humanas ou processos naturais;
Impactos sobre a qualidade da água;
Variações no espaço;
Variações temporais;
Transporte e descarga; and
Controlo e regulação da qualidade da água.
Objectivos de qualidade da água podem ser determinados apenas em termos de
adequação para um objectivo ou conjunto de objectivos, ou em relação ao controlo dos
impactos definidos sobre a qualidade da água.
Objectivos para o controlo da qualidade das águas superficiais geralmente são
específicos ao local. Consistem em:
Identificar, avaliar e mitigar os riscos potenciais à saúde humana ou aquática;
Recolher dados sobre a qualidade da água para o controlo de poluição;
Identificar as tendências de longo prazo;
Avaliar os impactos ambientais e as interacções; e
Determinar o tratamento necessário antes da utilização da água para os fins
previstos.
A qualidade das águas superficiais influencia de forma significativa a Saúde do
Ecossistema Aquático; a monitorização adequada, portanto, contribui para a gestão
dos ecossistemas aquáticos. Assim, indicadores biológicos também devem ser
monitorados, para além da qualidade da água, para determinar o estado global
ecológico dos ecossistemas fluviais. Na verdade, a integridade ou a saúde da biota que
habita o ecossistema do rio fornece uma medida directa e integrada da saúde do rio
como um todo .
Os objectivos de um programa de monitorização de ecossistemas aquáticos são:
Medir e avaliar o estado ecológico dos ecossistemas aquáticos;
Detectar as tendências espaciais e temporais do estado ecológico dos
ecossistemas aquáticos;
Identificar problemas emergentes; e
Determinar qualquer tratamento de água necessário.

A monitorização do ecossistema é também importante porque pode determinar a
eficácia das medidas tomadas para manter os fluxos ambientais.

Monitorização Atmosférica
Modelos hidrológicos de uma área de drenagem dependem geralmente do clima,
tornando os dados de monitorização atmosférica fundamentalmente valiosos.
Dispositivos para a medição de escoamento, o fluxo das águas subterrâneas, etc., são
seleccionados com base nos parâmetros climáticos de uma região.
Para assegurar a validade estatística, um programa de monitorização deve ser fiável,
bem servido, e apoiado por uma rede de estações de monitorização uniforme e
adequadamente distribuída. A rede deve ser bastante densa para recolher dados
representativos adequados. A monitorização adequada das precipitações na África
Austral é muito importante, uma vez que os dados sobre as precipitações constituem a
base dos cálculos de escoamento e das estimativas de recarga das águas subterrâneas,
e têm sido geralmente incorporados nos modelos hidrológicos utilizados na tomada de
decisões.

Próxima: Monitorização Existente

