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RESUMO 
 
A construção da nova captação de água no rio Cávado para abastecimento de água à Área 
Norte do Grande Porto vem reforçar a necessidade do estabelecimento de esquemas de gestão 
da água nesta bacia hidrográfica tendo em consideração os usos existentes. 
No presente trabalho descreve-se a aplicação de um modelo matemático na avaliação de dois 
impactos específicos: o da futura captação (em Areias de Vilar) sobre a quantidade e 
qualidade da água do rio Cávado e o das fontes poluidoras a montante do local de captação 
sobre a qualidade da água captada, em função do regime de exploração dos sistemas 
hidroeléctricos reguladores do regime artificial do rio. 
O modelo hidrodinâmico utilizado descreve o escoamento com superfície livre em regime 
variado, tendo sido consideradas todas as estruturas de retenção existentes, de modo a 
reproduzir o regime hidrodinâmico do trecho modelado. Foram considerados dois modelos de 
qualidade: um relativo às variáveis carência bioquímica de oxigénio (CBO), oxigénio 
dissolvido (OD) e coliformes fecais (CF) e outro, mais complexo, para descrever as cinéticas 
de nutrientes (N e P) e de biomassa algal (Chl-a). 
Os processos modelados permitiram definir o conjunto de cenários mais críticos em termos de 
CBO, OD e CF, bem como, avaliar a vulnerabilidade do sistema fluvial à ocorrência de 
fenómenos de eutrofização. 
Dada a presença de importantes áreas urbanas e industriais no trecho modelado e atendendo 
às características especiais do regime fluvial do rio Cávado, condicionado pelo 
funcionamento de importantes centrais hidroeléctricas, a modelação matemática constitui uma 
ferramenta útil na definição de políticas de gestão nesta bacia hidrográfica. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 
Com a generalizada utilização de meios informáticos de crescente capacidade de cálculo, 
torna-se atractiva a aplicação de modelos matemáticos na previsão e simulação de alterações 
da qualidade de águas superficiais (PINHO et al., 1998) e subterrâneas devidas a descargas de 
águas residuais e a escorrências de terrenos agrícolas para as águas receptoras. 
O âmbito deste Estudo compreende a aplicação dum modelo matemático de qualidade da 
água ao rio Cávado, tendo como objectivo a avaliação de dois impactos específicos: o da 
futura captação de Areias de Vilar sobre a quantidade e qualidade da água do rio no trecho a 
jusante dessa secção, em conjunto com as fontes poluidoras já existentes; e o das fontes 
poluidoras a montante de Areias de Vilar (em especial a ETAR de Braga) sobre a qualidade 
da água captada, em função do regime de exploração do Aproveitamento Hidroeléctrico da 
Caniçada. 
O trecho do rio modelado situa-se entre a Ponte do Porto (secção de amostragem 
imediatamente a jusante da restituição da Caniçada) e a foz do rio Cávado, tendo sido 
consideradas todas as estruturas de retenção existentes a jusante da foz do Rio Homem. 
Para efeitos da modelação do curso de água adoptaram-se secções transversais simplificadas 
de geometria rectangular e com larguras variáveis ao longo do trecho em estudo, definidas a 
partir da cartografia disponível à escala 1:5000. A adopção desta geometria justifica-se não só 
pela inexistência de cartas batimétricas do Rio, mas também por se ajustar ao “rigor” 
associado à modelação matemática de sistemas sem uma monitorização periódica consistente 
que permita a determinação dos parâmetros que intervêm na cinética dos processos 
modelados. 
Após a recolha exaustiva de toda a informação disponível sobre as características 
topográficas, hidrológicas e de qualidade da água do trecho do rio Cávado em estudo, foram 
elaboradas bases de dados (hidrológicos, de qualidade da água e bibliográficos) que 
sintetizam as publicações relativas à componente hídrica da bacia do Rio Cávado. Com base 
nessa informação procedeu-se à caracterização da situação de referência, tendo-se 
desenvolvido uma estrutura de modelo onde figuram as captações existentes e a projectada, as 
ETAR’s existentes e em construção, as estruturas hidráulicas e as fontes poluidoras mais 
relevantes.  
Relativamente à quantidade de água disponível, consideram-se válidas as conclusões já 
referidas em estudos anteriores (PROCESL-COBA, 1990), tendo-se efectuado, neste estudo, a 
simulação do efeito da variação horária dos caudais restituídos pelo Sistema Hidroeléctrico da 
Caniçada, em regime de exploração normal e excepcional, de modo a evidenciar os 
respectivos impactos quantitativos e qualitativos na captação de água de Areias de Vilar. 
No decurso deste trabalho foram desenvolvidos dois modelos de qualidade: um relativo às 
variáveis de estado CBO5, OD e CF e outro, mais complexo, aplicado ao estudo 
vulnerabilidade do sistema à eutrofização, para descrever as cinéticas relativas aos ciclos do 
azoto e do fósforo. 
Os cenários de funcionamento do sistema, associados a cada um dos modelos de qualidade 
aplicados, resultaram da adopção de valores criteriosos para as variáveis determinantes da 
qualidade da água no trecho fluvial modelado. 
 
2 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
A bacia hidrográfica do Rio Cávado está localizada na região noroeste de Portugal, com uma 
orientação NE−SW, abrangendo nove municípios (figura 1), confrontando a norte com as 
bacias dos rios Neiva e Lima e a sul com as bacias dos rios Ave e Douro. 
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Figura 1 - Bacia hidrográfica do Rio Cávado 

 
A área total de drenagem desta bacia montanhosa é de 1589 km2, apresentando uma forma 
alongada, com cerca de 100 km de comprimento e uma largura média de 16 km. A altitude 
média é de 564 m, com alguns picos acima de 1500 m. Os seus principais afluentes são o rio 
Rabagão na margem esquerda (257 km2) e o rio Homem na margem direita (246 km2). A 
densidade populacional média aproxima-se dos 200 habitantes/km2, com um mínimo de 22 
em Montalegre e um máximo de 1770 em Braga. A precipitação média anual é de 2200 mm, 
42% da qual se concentra nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro. 
A água é utilizada para abastecimento de água (doméstico e industrial), para fins agrícola e 
piscícola (na zona estuarina), para recreio e intensivamente para a produção de energia 
eléctrica. Devido às suas características, nesta bacia funcionam seis grandes aproveitamentos 
hidroeléctricos (para além de outras pequenas unidades), com uma potência instalada de 
377.6 MW e uma produção média anual de energia eléctrica de 1535 GWh. Nestas barragens 
é possível armazenar um volume total de 1170 hm3, que representa uma elevada capacidade 
de regularização do caudal natural do rio. Por estas razões, os usos da água mencionados 
constituem um factor preponderante na definição de qualquer política de gestão de água a 
adoptar nesta bacia hidrográfica. 
O trecho em estudo corresponde à zona jusante da bacia, onde se localizam as principais áreas 
industriais e urbanas, pertencentes a cinco municípios: Amares, Vila Verde, Braga, Barcelos e 
Esposende. Todos estes municípios são servidos por ETA’s e ETAR’s, excepto Barcelos, cuja 
ETAR se encontra em fase de conclusão, pelo que os respectivos efluentes domésticos e 
industriais são ainda descarregados no curso de água, sem tratamento, à semelhança do que 
ocorre noutros concelhos com algumas indústrias localizadas ao longo do rio. 
 
3 - METODOLOGIA ADOPTADA  
 
O trabalho efectuado foi desenvolvido aplicando princípios dos sistemas de apoio à decisão 
(VIEIRA, 1998), de acordo com a metodologia descrita na figura 2. Após a definição dos 
objectivos, atrás referidos, constituíram-se as bases de dados hidrológicos e de qualidade da 
água, de modo a estabelecer os modelos matemáticos mais adequados à simulação dos 
processos que ocorrem neste meio hídrico. 
Face à exiguidade de dados disponíveis e à incerteza nas principais variáveis de 
funcionamento do sistema, bem como às limitações e capacidades dos modelos utilizados, 
foram definidos cenários para a gestão da qualidade da água no trecho objecto deste Estudo. 
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Figura 2 - Metodologia de Trabalho 

 
Na avaliação de resultados, procedeu-se a uma análise de sensibilidade criteriosa dos 
parâmetros com maior grau de incerteza no sentido de identificar situações que, pela sua 
importância, justificam investigação futura mais aprofundada. 
Particular atenção foi dada à identificação de impactos negativos no meio hídrico que 
pudessem motivar a redefinição de objectivos e o refinamento de cenários a simular. 
 
4 - DADOS DE BASE 
 
Os dados existentes relativos ao rio Cávado e aos afluentes naturais (Rio Homem, Ribeira de 
Panóias e Ribeira das Pontes) com importância para a alimentação do modelo foram 
organizados numa base de dados e submetidos a um tratamento estatístico sumário. 
Constatou-se a não existência de dados batimétricos do trecho em estudo, de modo a obter os 
perfis reais das secções transversais e as inclinações dos vários segmentos que compõem o 
perfil longitudinal do Rio, tendo-se recorrido, por isso, aos perfis longitudinais apresentados 
nalguns estudos da bacia, introduzindo-se várias correcções em função duma análise 
comparativa dos dados topográficos disponíveis. 
Verificou-se que nas várias campanhas de amostragem raramente houve a preocupação de 
obter dados de qualidade em correspondência com valores quantitativos (velocidades, alturas 
de água na secção ou caudais), o que inviabilizou uma calibração mais rigorosa do modelo. 
Em termos hidrodinâmicos, apenas se dispõe como secção de controlo dos valores do caudal 
na Ponte Velha de Barcelos, onde se encontra instalado um limnígrafo. Assim, foram 
considerados os valores dos caudais médios diários na estação hidrológica de Barcelos 
fornecidos pelo Instituto da Água (INAG), relativos ao período 1978-1990. 
Constata-se a não existência de estudos que quantifiquem os caudais e as cargas poluentes 
descarregados pelas indústrias existentes neste trecho da bacia. Existe apenas uma listagem e 
respectiva localização dessas indústrias, alguns dados sobre as ETAR´s em funcionamento, 



 

bem como uma estimativa de caudais e cargas poluentes de algumas indústrias do concelho de 
Barcelos, efectuada no âmbito da elaboração do projecto da ETAR de Barcelos. 
Foi decidido efectuar a avaliação dos impactos na qualidade da água do rio com base na 
simulação dos seguintes parâmetros de qualidade: carência bioquímica de oxigénio (CBO), 
oxigénio dissolvido (OD) e coliformes fecais (CF).  
Entendeu-se pertinente complementar este trabalho com um estudo da vulnerabilidade deste 
trecho à eutrofização, pelo que foram consideradas as principais variáveis intervenientes nos 
ciclos do azoto e do fósforo. Face à exiguidade de dados necessários à calibração do modelo 
de eutrofização desenvolvido para este Estudo, adoptou-se o procedimento de utilização de 
coeficientes cinéticos da bibliografia, comparando-se, sempre que possível, os resultados 
obtidos para concentração de nutrientes (N, P) e clorofila-a com os valores observados. A 
análise dos dados de base evidencia que, para a maioria dos parâmetros, a média se encontra 
muito mais próxima do valor mínimo do que do valor máximo. Tal facto indicia a existência 
de valores atípicos e/ou a execução das campanhas em condições atmosféricas diferenciadas. 
Relativamente ao caudal máximo a captar na ETA de Areias de Vilar, e apesar da revisão de 
valor entretanto efectuada, foi decidido considerar, para efeitos deste Estudo, o caudal médio 
diário do mês de maior consumo de 4 m3/s (inicialmente proposto para o ano horizonte do 
projecto), de modo a contemplar uma eventual expansão do sistema ou uma sub-avaliação das 
capitações definidas naquele estudo. 
 
5 - MODELAÇÃO MATEMÁTICA DO SISTEMA 
 
5.1 - Descrição do modelo matemático utilizado  
 
O modelo DUFLOW (ICIM, 1992) foi desenvolvido com o objectivo de dar resposta a uma 
grande variedade de aplicações, tais como propagação de ondas de maré em estuários, ondas 
de cheia em rios, operações de irrigação, sistemas de drenagem e problemas de qualidade da 
água. Atendendo às suas capacidades de modelar, em simultâneo, quantidade e qualidade da 
água, este modelo constitui uma ferramenta importante como suporte à decisão na gestão da 
qualidade de águas superficiais. Podem ser introduzidos no sistema a modelar vários tipos de 
estruturas hidráulicas, tais como descarregadores, galerias, sifões e estações de bombagem  
A componente hidrodinâmica do modelo baseia-se em equações diferenciais de derivadas 
parciais, que traduzem a formulação matemática das leis de conservação de massa e de 
quantidade de movimento, na forma unidimensional, permitindo descrever o escoamento com 
superfície livre em regime variado. 
A componente do modelo DUFLOW relativa à qualidade é baseada na equação de transporte, 
expressa na forma unidimensional, que traduz a concentração de uma substância num sistema 
em função do tempo e do espaço (na direcção do escoamento). A descrição dos processos 
pode ser alterada pelo modelador, possibilitando a formulação de diferentes cinéticas de 1ª 
ordem para os processos determinantes da qualidade da água, permitindo ao utilizador definir 
as variáveis de estado a considerar e as relações entre elas. Qualquer dos dois modelos de 
qualidade considerados permite a quantificação dum termo (“produção”), que inclui todos os 
processos físicos, químicos e biológicos a que um dados constituinte está sujeito. 
 
5.1.1 - Modelo de qualidade relativo a OD, CBO5 e CF 
 
A concentração de oxigénio dissolvido é um dos parâmetros globais com maior importância 
na caracterização da qualidade das águas superficiais e depende das características geofísicas 
da bacia hidrográfica e de factores químicos e bioquímicos das águas. 



 

Basicamente, a desoxigenação duma massa de água é provocada por agentes redutores com 
carência de oxigénio imediata, ou pela decomposição biológica da matéria orgânica presente. 
A oxigenação de uma massa hídrica processa-se através do rearejamento a partir da atmosfera 
(que é mais significativo em regimes turbulentos) e da fotossíntese. 
Face à diversidade dos compostos orgânicos e dos processos de oxidação que ocorrem nas 
massas hídricas receptoras de descargas ricas em matéria orgânica biodegradável, a carência 
bioquímica de oxigénio (CBO) é, como medida global, um dos principais parâmetros usados 
como indicador do grau de poluição orgânica das águas superficiais. 
O modelo utilizado para o oxigénio dissolvido é do tipo Streeter-Phelps, traduzido pelas 
seguintes equações: 
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em que, 
CBO5 = carência bioquímica de oxigénio (5 d ; 20º C) [ML-3] 
K1 = coeficiente de desoxigenação; [T-1] 
OD = oxigénio dissolvido; [ML-3] 
K2 = coeficiente de rearejamento; [T-1] 

 
Na modelação da concentração de coliformes fecais adoptou-se uma cinética do tipo 
Michaëlis-Menten expressa pela seguinte equação de Monod: 
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 K CF= − ⋅CF  
(3)

em que, 
CF = coliformes fecais (NMP/100 mL) 
KCF = coeficiente de decaimento de coliformes fecais; (d-1) 

 
5.1.2 - Modelo de qualidade relativo aos ciclos do azoto e do fósforo 
 
A presença em excesso de nutrientes nas águas superficiais proporciona a eutrofização dessas 
águas, originando a proliferação de algas e consequente desequilíbrio na cadeia trófica 
aquática, podendo mesmo ser considerada uma forma de poluição, quando provoca a 
ocorrência de cheiro e sabor, pondo em risco o uso dessa água para consumo humano e o bom 
funcionamento dos sistemas de abastecimento. 
O azoto tem uma acção preponderante na síntese das proteínas e o fósforo é determinante no 
crescimento da matéria vegetal, em particular das algas. Na Natureza, o azoto executa um 
ciclo em que, partindo das complexas moléculas orgânicas, se vão obtendo compostos cada 
vez menos complexos e estáveis até à formação de compostos minerais. A forma como os 
compostos azotados se encontram nas águas depende das características (oxidantes ou 
redutoras) dessas águas e da presença de bactérias que transformam esses compostos através 
do seu metabolismo. 
Os processos de transformação do azoto num meio aquático podem sintetizar-se, 
genericamente, em: hidrólise e decomposição do azoto orgânico em amoníaco; oxidação do 
amoníaco e dos nitritos por acção de microrganismos nitrificantes; redução dos nitratos e dos 
nitritos por acção de microrganismos desnitrificantes; acumulação, excreção e consumo de 
azoto orgânico resultante da actividade biológica dos microrganismos e plantas aquáticas. 



 

Os fosfatos que aparecem dissolvidos nas águas naturais podem ter as seguintes origens: 
fertilizantes do solo, transferências biológicas, produção de detergentes e efluentes industriais 
e domésticos. O fósforo solúvel pode aparecer sob a forma de ortofosfatos (inorgânicos) e de 
fosfatos orgânicos. A sua assimilação pela biomassa faz-se essencialmente pela fracção 
inorgânica (DUARTE et al., 1998). 
Na modelação consideraram-se as transformações dos compostos azotados correspondentes 
ao processo de nitrificação da matéria orgânica, em que a evolução das concentrações de 
amoníaco e nitratos (durante a oxidação) é traduzida por cinéticas de primeira ordem. 
Relativamente ao fósforo, considerou-se a formação de compostos inorgânicos, por 
mineralização da fracção orgânica e por libertação através da respiração e mortalidade das 
algas, e o seu decaimento por incorporação na biomassa e nos sedimentos. 
 
5.2 - Modelo conceptual 
 
O trecho a modelar corresponde a uma extensão total de cerca de 48 km, tendo sido 
considerados nós nas seguintes secções transversais: na confluência dos principais afluentes 
definidos nas amostragens (Rio Homem, Ribeira de Panóias e Ribeira das Pontes); nas 
principais estruturas hidráulicas, nas captações existentes e projectada, nas ETAR´s de 
Amares, Braga e Barcelos (em construção); e nas fontes pontuais de poluição (industriais e 
urbanas) mais significativas em termos de descargas no Rio Cávado. A topologia do modelo e 
o perfil longitudinal adoptados estão representados na figura 3. 
 

5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
Distância à Ponte do Porto [km]

15.0

5.0

-1.0

10.0

COTA
[m]

- Captação de água

- ETA projectada

- Afluente

PONTE DO PORTO

- Descarga de ETAR

FOZ DO RIO 

  
Figura 3 - Esquema Conceptual e Perfil Longitudinal 

 
Os valores médios dos caudais e das variáveis de estado (obtidos a partir das bases de dados) 
constituem as condições de fronteira do modelo matemático. 
O coeficiente de desoxigenação (K1) foi calculado, em cada trecho, através de fórmulas 
empíricas aplicadas em estudos semelhantes. Para a definição do coeficiente de rearejamento 
(K2) procedeu-se a um estudo comparativo de fórmulas empíricas da bibliografia adequadas 
às características do sistema modelado, tendo-se adoptado, por apresentar valores mais 
conservativos, a equação de Churchill (THOMANN e MUELLER, 1987):. Por razões de 
calibração do modelo, foram impostos limites inferior e superior para este coeficiente iguais a 
0.5 dia-1 e 5.0 dia-1, respectivamente. O coeficiente de decaimento de coliformes fecais 
adoptado resultou duma análise comparativa de valores propostos em estudos semelhantes, 
optando-se pelo valor mais desfavorável (KCF = 0.5 dia-1) face à dispersão de valores da 
bibliografia (0.5−16 dia-1). 



 

Sendo razoável a metodologia adoptada para a definição dos coeficientes K1, K2 e KCF, 
julga-se útil e pertinente a realização futura de estudos laboratoriais e de campo para a 
limitação da incerteza associada a este procedimento. 
 
5.3 - Calibração dos modelos e análise de sensibilidade 
 
A calibração dos modelos foi efectuada adoptando parâmetros que minimizassem os desvios 
entre os valores observados e os calculados, tendo em consideração que os dados disponíveis, 
quer pela sua não representatividade, escassez e ausência de algumas medições, quer pela não 
simultaneidade de medição de variáveis hidrodinâmicas com as de qualidade, determinam 
alguma incerteza na calibração efectuada. Daí que se tenha procedido à análise de 
sensibilidade com o objectivo de se evidenciar os parâmetros que, pela sua importância, 
carecem de investigação futura. 
Os parâmetros que permitem a calibração do modelo são, para a situação em estudo e para 
cada trecho do rio, os seguintes: coeficientes de vazão dos descarregadores; rugosidade do 
canal; coeficiente de desoxigenação (K1); coeficiente de rearejamento (K2); coeficiente de 
decaimento de coliformes fecais (KCF). Relativamente aos coeficientes de vazão dos 
descarregadores apenas se calibrou esse valor no açude da Ponte Velha de Barcelos, com base 
nos registos do limnígrafo aí instalado. Nos restantes casos, adoptaram-se os valores 
preconizados na bibliografia. A rugosidade do canal foi considerada constante ao longo do 
trecho em estudo e caracterizada pelo coeficiente de Manning-Strickler. Na ausência de 
informação mais precisa, adoptou-se um valor médio de 30 m1/3/s, preconizado na bibliografia 
para canais naturais semelhantes. No sentido de avaliar a influência deste parâmetro no 
resultado das simulações, efectuou-se uma análise de sensibilidade ao efeito da variação da 
rugosidade no regime hidrológico do trecho do Rio a jusante da Caniçada. Da observação dos 
resultados obtidos, concluiu-se que quando se incrementa o valor do coeficiente de 
Manning-Strickler diminui a sua influência no valor dos caudais calculados na secção de 
Areias de Vilar. O ajuste verificado para os coeficientes de desoxigenação e de rearejamento 
revela-se adequado, como se evidencia nas figuras 4 e 5, através da comparação entre os 
valores medidos e calculados. Relativamente ao coeficiente de decaimento de coliformes 
fecais, verifica-se que os valores calculados seguem a tendência das poucas observações 
efectuadas (figura 6). 
Atendendo à importância da variação do caudal nos parâmetros de qualidade da água do rio 
(OD, CBO e CF), procedeu-se a uma análise de sensibilidade fazendo variar os caudais 
restituídos na barragem da Caniçada de acordo com regimes de exploração característicos. 
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Figura 4 - Comparação entre valores de OD observados e calculados 
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Figura 5 - Comparação entre valores de CBO5 observados e calculados 
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Figura 6 - Comparação entre valores de CF observados e calculados 

 
Esta análise permitiu concluir que nem sempre as condições de estiagem são as mais gravosas 
para a totalidade dos parâmetros de qualidade. Com efeito, verificou-se que, para os 
coliformes fecais, a situação mais desfavorável (admitindo KCF=1 dia-1) na secção prevista 
para a ETA de Areias de Vilar ocorre para valores de caudal entre 30 e 50 m3/s, devido à 
conjugação dos efeitos (concorrenciais) de diluição e de advecção. Apresenta-se na Figura 7, 
os gráficos elucidativos desta conclusão, para a gama de caudais restituídos entre 5 e 65 m3/s 
e para uma eficiência da ETAR de Braga de 50% (funcionamento anómalo). 
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Figura 7 - Variação das concentrações de OD, CBO5 e CF com o caudal restituído 

 
Face à importância do coeficiente de decaimento de coliformes fecais, entendeu-se pertinente 
efectuar uma análise de sensibilidade a esse parâmetro considerando-se o caudal de 35 m3/s. 
Na figura 8, apresenta-se a variação das concentrações de coliformes fecais em Areias de 
Vilar para diferentes valores do respectivo coeficiente de decaimento (0.5−4.0 dia-1). 
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Figura 8 - Variação das concentrações de CF em Areias de Vilar em função de KCF 

 
6 - DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS 
 
A definição de cenários no modelo de qualidade relativo às variáveis de estado OD, CBO5 e 
CF abrange quer a situação de referência, indicadora do estado actual da qualidade da água no 
rio Cávado, quer  a situação futura de funcionamento do sistema após a entrada em 
exploração da ETA de Areias de Vilar. 
As simulações efectuadas resultaram da consideração de valores criteriosamente 
seleccionados para as seguintes variáveis: caudal afluente à Ponte do Porto (Q PP); eficiência 
da ETAR de Braga; variação do caudal captado em Areias de Vilar (Q cap). A combinação de 
todas as situações consideradas gerou vinte e sete cenários distintos, sintetizados no Quadro 
1. 
 

Quadro 1 - Cenários considerados para simulação das variáveis OD, CBO e CF 
Eficiência na. ETAR de Braga Q cap. (m3/s) Q PP= 8 m3/s Q PP= 16 m3/s Q PP= 45 m3/s 

 0 C 1 C 2 C 3 
0 % 2 C 4 C 5 C 6 

 4 C 7 C 8 C 9 
 0 C 10 C 11 C 12 

60 % 2 C 13 C 14 C 15 
 4 C 16 C 17 C 18 
 0 C 19 C 20 C 21 

90 % 2 C 22 C 23 C 24 
 4 C 25 C 26 C 27 

 
Nos cenários definidos para o estudo da vulnerabilidade à eutrofização do trecho modelado 
teve-se em consideração o valor do caudal e os factores limitativos do crescimento de algas 
no meio hídrico: concentração de nutrientes, energia solar e temperatura da água, para 



 

diferentes períodos de manutenção dos valores das variáveis associados aos cenários 
simulados. 
As cargas de nutrientes adoptadas resultaram da consideração da descarga da ETAR de Braga 
em situação de ruptura e admitindo que a água do rio se apresenta com uma concentração 
(inicial) em nutrientes constante e igual à observada na Ponte do Porto (Quadro 2). 
 

Quadro 2 - Valores médios observados das concentrações de nutrientes 
Secção Fosfatos (mg P/L) Amoníaco (mg 

N/L) 
Nitratos (mg N/L) Clorofila-a (µg/L) 

Ponte do Porto 0.07 0.06 0.86 4.5 4 
ETAR de Braga 9.90 31.82 2.70 --- 

 
Os valores médios diários da energia solar adoptados (150 e 300 Wm-2) basearam-se em 
dados registados na estação meteorológica instalada no Campus de Gualtar da Universidade 
do Minho, em Braga. O menor valor considerado corresponde a uma situação frequente de 
Primavera/Outono, enquanto que com o maior valor se pretende reproduzir situações gravosas 
de Verão, em que ocorreram registos, para esta variável, da ordem dos 800 Wm-2. 
No estudo da eutrofização adoptaram-se os valores de 15 e 25 ºC na simulação do efeito da 
variação da temperatura da água no crescimento da massa algal, face aos valores observados 
da temperatura da água do Rio Cávado, no trecho modelado. No Quadro 3 apresentam-se os 
cenários considerados em função dos valores estabelecidos para as variáveis limitativas do 
processo analisado e para os mesmos valores do caudal na Ponte do Porto. 
 

Quadro 3 - Cenários considerados para simulação da eutrofização 
Energia Solar (W.m-2) Temperatura da água (ºC) Q PP = 8 m3/s Q PP = 16 m3/s Q PP = 45 m3/s

150 15 CE 1 CE 5 CE 9 
 25 CE 2 CE 6 CE 10 

300 15 CE 3 CE 7 CE 11 
 25 CE 4 CE 8 CE 12 

 
Para cada uma das simulações, associadas a estes cenários, obtiveram-se resultados 
correspondentes a diferentes períodos de manutenção das condições modeladas (5, 10, 15 e 20 
dias) pretende-se ilustrar a dinâmica do processo para as secções analisadas. 
 
7 - DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 
Atendendo aos objectivos definidos para este trabalho, a análise dos resultados incidiu sobre a 
secção de Areias de Vilar e uma secção a jusante (Ponte Nova de Barcelos). 
Os resultados na secção de Areias de Vilar (figura 9) referentes à variação das concentrações 
de CBO, OD e CF nos diferentes cenários permitem concluir que: 

• A eficiência da ETAR de Braga reflecte-se directamente, com uma relação quase 
proporcional, nas concentrações das variáveis modeladas, para os coeficientes adoptados; 

• As situações mais gravosas, nesta secção, verificam-se para na situação de ruptura de 
funcionamento da ETAR de Braga, para caudais da ordem de 45 m3/s, no caso de CF, 
(preponderância do efeito de advecção) e para caudais da ordem de 16 m3/s, no caso da 
CBO5 (combinação dos efeitos de diluição, degradação e advecção); 

                                                 
4 - Valor médio observado na albufeira da Caniçada, adoptado por inexistência de valores na Ponte do Porto. 



 

• Os valores de OD encontrados nesta secção indicam uma recuperação significativa de 
oxigenação da água, após a descarga da ETAR de Braga, diminuindo a sensibilidade 
deste parâmetro à variação do caudal com o aumento da eficiência da ETAR de Braga. 

Na figura 9 apresentam-se graficamente alguns dos resultados obtidos na secção de Areias de 
Vilar. 
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Figura 9 - Resultados na secção de Areias de Vilar 

 
Dos resultados na secção da Ponte Nova de Barcelos, verificou-se que: 

• O caudal captado na secção de Areias de Vilar influencia a qualidade da água nas 
secções a jusante para caudais inferiores a 16 m3/s; 

• A situação mais gravosa para CF verifica-se com caudais da ordem de 8 m3/s, 
verificando-se que, neste caso, a diluição é preponderante relativamente à advecção; 

• No caso de CBO5 e OD, podem retirar-se conclusões semelhantes às obtidas para CF, 
ressalvando-se ainda o facto de, para qualquer valor de caudal, a descarga da ETAR de 
Braga ter influência significativa nesta secção. 

Procedeu-se ainda a uma análise quantitativa com o objectivo de classificar a qualidade da 
água nestas duas secções de acordo com o estabelecido no Dec.-Lei nº 74/90, de 3 de Março. 
Verifica-se que, para a situação de referência, as concentrações máximas de CF ultrapassam 
sempre o valor máximo recomendado (VMR) para a classe A3. As concentrações obtidas para 
CBO5 e OD são sempre inferiores aos VMR’s para a classe A1, excepto na zona crítica a 
jusante, junto à cidade de Barcelos, onde a concentração de CBO5 pode exceder ligeiramente 
esse valor para caudais próximos dos 16 m3/s. 
De acordo com as simulações efectuadas verifica-se, para os coeficientes adoptados na 
cinética dos processos e em situação de ruptura da ETAR, que os valores calculados das 
concentrações de CBO5 se aproximam do limite de transição da classe A1 para a classe A2. 
No caso de CF a influência da eficiência da ETAR é ainda mais notória, podendo a qualidade 
da água ultrapassar o limite superior da classe A3, sem que se atinja em qualquer dos cenários 
a classe A1. O Quadro 4 sintetiza os valores obtidos ilustrativos destas conclusões. 



 

Para um valor máximo de caudal captado em Areias de Vilar (4 m3/s) e numa situação de 
ruptura da ETAR de Braga, o efeito do caudal restituído na Caniçada em Areias de Vilar é 
apenas significativo no agravamento da concentração de coliformes fecais à medida que 
aumenta o caudal (efeito de advecção). 

Quadro 4 - Avaliação do efeito da eficiência da ETAR de Braga em Areias de Vilar 
EFICIÊNCIA DA  PARÂMETRO DE  Caudal na Ponte do Porto (m3/s) 

ETAR DE BRAGA QUALIDADE 8 16 45 
  Valor Classif. Valor Classif. Valor Classif. 
 OD                (% Os) 87 A1 88 A1 95 A1 

0 % CBO5            (mg/L) 2.1 A1 2.5 A1 1.8 A1 
 CF  ×103(NMP/100mL) 11 A3 40 >A3 57 >A3 
 OD                (% Os) 94 A1 94 A1 97 A1 

60 % CBO              (mg/L) 0.9 A1 1.1 A1 0.9 A1 
 CF  ×103(NMP/100mL) 4 A3 16 A3 23 >A3 
 OD                (% Os) 98 A1 98 A1 98 A1 

90 % CBO5            (mg/L) 0.3 A1 0.4 A1 0.5 A1 
 CF  ×103(NMP/100mL) 1 A2 4 A3 6 A3 

 
Nas secções a jusante da futura captação, a concentração de coliformes fecais diminui à 
medida que o caudal aumenta (efeito de diluição), sendo a qualidade da água da classe A2 
(devido à CBO5) para caudais inferiores a cerca de 20 m3/s (Quadro 5). 
 

Quadro 5 - Avaliação do efeito do caudal restituído para uma situação excepcional 
 PARÂMETRO DE  Caudal na Ponte do Porto (m3/s) 

SECÇÃO QUALIDADE 8  16  45  
  Máx./Min. Classif. Máx./Min. Classif. Máx./Min. Classif. 

AREIAS OD                (% Os) 87 A1 88 A1 95 A1 
DE CBO5            (mg/L) 2.10 A1 2.50 A1 1.80 A1 

VILAR CF  ×103(NMP/100mL) 10.8 > A3 39.9 > A3 57.4 > A3 
TRECHO OD                (% Os) 89 A1 90 A1 94 A1 

A CBO              (mg/L) 4.40 A2 3.40 A2 2.15 A1 
JUSANTE CF  ×103(NMP/100mL) 241.1 > A3 111.1 > A3 73.0 > A3 

 
No caso de ruptura no funcionamento da ETAR de Braga e de ocorrência de caudais da ordem 
dos 8 m3/s, verifica-se que nas secções a jusante há um agravamento das concentrações de CF 
e de CBO5 com o aumento do caudal captado em Areias de Vilar, não ocorrendo, porém, 
alteração na classificação da qualidade da água (Quadro 6). 
 

Quadro 6 - Avaliação do efeito do caudal captado nas secções de jusante 
 CAUDAIS CAPTADOS EM AREIAS DE VILAR (m3/s) 

PARÂMETRO DE QUALIDADE 0  2  4  
 Máx./Min. Classif. Máx./Min. Classif. Máx./Min. Classif. 

OD                       (% Os) 89 A1 89 A1 89 A1 
CBO5                   (mg/L) 3.6 A2 4,0 A2 4,4 A2 
CF         ×103(NMP/100mL) 137.1 > A3 174.3 > A3 241.5 > A3 

 
A análise global dos resultados permite concluir que, em termos de CBO5 e para o caudal de 
8 m3/s, só se verifica alteração da classificação da qualidade da água no trecho a jusante para 
valores da eficiência da ETAR de Braga superiores a 60%. Para caudais superiores a 16 m3/s, 



 

o efeito do caudal captado em Areias de Vilar não provoca qualquer alteração nessa 
classificação. Sendo o caudal de 45 m3/s, o valor da concentração de CBO5 mantém-se 
constante para qualquer valor do caudal captado, variando apenas com a eficiência da ETAR 
de Braga. 
Com o objectivo de analisar a sensibilidade do sistema modelado às variações horárias do 
regime diário de exploração do aproveitamento hidroeléctrico da Caniçada, estabeleceram-se 
diferentes regimes (A,B, C e D) de caudal turbinado representativas do seu funcionamento 
típico. O efeito da variação horária do caudal restituído é significativo no valor do caudal 
horário em Areias de Vilar, mas tem uma influência diminuta na variação temporal das 
concentrações dos parâmetros de qualidade da água, nessa secção, para os regimes simulados 
e coeficientes adoptados no modelo. No entanto, comparando os valores das concentrações 
assim obtidas com os resultados dos cenários correspondentes, em termos de caudal médio 
diário, verifica-se que estes apresentam valores de CBO5 mais gravosos, embora dentro da 
mesma classe (A1) de qualidade da água (Quadro 7). 
 

Quadro 7 - Efeito de distintos regimes de exploração da Caniçada em Areias de Vilar 

REGIMES 
/ 

CAUDAL 
(m3/s) 

CF 
×103 (NMP/100mL) 

CBO5 
(mg /L) 

OD 
(mg /L) 

CENÁRIO MÉDIO MIN. MÁX. MIN. MÁX. MIN. MÁX. MIN. MÁX. 
A (2 grupos durante 2×3 horas de ponta) 16.0 6.0 29.0 33 42 1.4 1.6 8.5 8.7 
B (2 grupos durante 6 horas consecutivas) 30.0 9.6 55.8 50 66 1.5 1.7 9.0 9.1 
C (2 grupos durante 12 horas consecutivas) 16.0 4.9 40.8 32 46 1.4 1.7 8.5 8.7 
D (2 grupos durante 3 horas consecutivas) 8.0 3.4 22.6 10 15 0.9 1.1 8.7 8.9 

 
C1-C4-C7 8.0 8.0 8.0 10.5 2.1 8.7 
C2-C5-C8 16.0 16.0 16.0 41.0 2.5 8.8 

 
A situação excepcional de caudal turbinado nulo durante longos períodos na época de 
estiagem não foi considerada na modelação efectuada, já que tal ocorrência, ao transformar o 
sistema fluvial numa sucessão de pequenos reservatórios, revela-se incompatível com as 
utilizações a jusante e não garantirá a qualidade mínima exigida para as águas superficiais. 
 
Face à incerteza associada aos coeficientes cinéticos utilizados no modelo, retirados da 
literatura dada a inexistência de valores experimentais para o rio Cávado, os resultados 
apresentados devem apenas ser entendidos como indicadores de tendência dos fenómenos 
associados à eutrofização e não como valores absolutos. 
Para efeito desta análise de resultados, o estado trófico foi classificado em função da 
concentração em clorofila-a, com base no critério proposto em NAS, NAE (1972) para 
sistemas lacustres, situação aceitável para grande parte do trecho modelado em condições de 
estiagem, face à existência de sucessivas estruturas de retenção.  
Para as condições iniciais de qualidade da água definidas para a totalidade dos cenários 
calculados (resultantes das medições disponíveis na Ponte do Porto e na Albufeira da 
Caniçada), verifica-se que o ponto de concentração máxima em clorofila-a ocorreria a 
montante da captação de Areias de Vilar, se não houvesse a descarga da ETAR de Braga nem 
existissem outras descargas significativas de nutrientes no trecho de jusante. 
Salienta-se que, dependendo das condições de temperatura da água e energia solar, o estado 
da massa de água a montante da captação poderá variar de oligotrófico a eutrófico, facto 
importante a considerar na exploração da ETA. Para a situação de ruptura da ETAR de Braga 
e considerando a não influência da concentração em clorofila-a da água marinha (por 
inexistência de dados), verifica-se que as secções mais desfavoráveis no trecho modelado se 



 

situam na zona estuarina. Constata-se uma alteração significativa nas concentrações em 
clorofila-a com o período de manutenção das condições consideradas em cada cenário. 
Para as condições simuladas e admitindo-se como válidos os coeficientes adoptados na 
modelação, a secção de Areias de Vilar situa-se numa zona de decréscimo das concentrações 
em clorofila-a, correspondendo quase sempre ao trecho de menores concentrações calculadas. 
O incremento do caudal fluvial altera apenas o estado trófico do rio na zona estuarina (passa 
de eutrófico a mesotrófico), para condições frequentes de temperatura e energia solar, e na 
zona a montante de Areias de Vilar (passando de eutrófico a mesotrófico) em condições 
extremas (Quadro 8). 
 

Quadro 8 - Efeito da variação do caudal restituído no estado trófico do rio  

CONDIÇÕES CAUDAL TRECHO FLUVIAL 

 (m3/s) AREIAS DE VILAR A MONTANTE   A JUSANTE 
 8 OLIGOTRÓFICO MESOTRÓFICO EUTRÓFICO 

Frequentes 16 OLIGOTRÓFICO MESOTRÓFICO MESOTRÓFICO 

 45 OLIGOTRÓFICO MESOTRÓFICO MESOTRÓFICO 

 8 EUTRÓFICO EUTRÓFICO EUTRÓFICO 

Extremas 16 EUTRÓFICO EUTRÓFICO  EUTRÓFICO 

 45 MESOTRÓFICO MESOTRÓFICO EUTRÓFICO 

 
A influência da energia solar no trecho a montante de Areias de Vilar é apenas sensível para 
pequenos caudais (8 m3/s). Em Areias de Vilar, a variação da energia solar pode provocar 
alteração no estado trófico da massa hídrica, para qualquer valor do caudal restituído. O 
trecho fluvial a jusante de Areias de Vilar revela-se vulnerável à eutrofização para caudais 
inferiores a 16 m3/s. Para caudais elevados (superiores a 45 m3/s), verifica-se que a influência 
da energia solar é reduzida, não se registando, nas condições simuladas, situações favoráveis 
à ocorrência de eutrofização neste sistema. Considerando a elevação da temperatura da água 
do rio de 15ºC para 25ºC, o trecho em estudo revela-se vulnerável à ocorrência de 
eutrofização (mesmo em Areias de Vilar) para caudais inferiores a 16 m3/s.. Para caudais mais 
elevados, verifica-se uma atenuação dos valores da concentração de clorofila-a, que tendem a 
estabilizar num intervalo correspondente ao estado mesotrófico. 
 
8 - CONCLUSÕES 
 
A metodologia adoptada neste trabalho permitiu dar resposta, com a necessária profundidade, 
aos objectivos propostos e identificar alguns problemas que, com maior acuidade, se 
colocarão no futuro à gestão da qualidade da água do rio Cávado. 
A recolha e tratamento de dados de qualidade da água do rio e das descargas de fontes 
poluidoras existentes, ainda que escassos para a validação dos modelos matemáticos 
utilizados, permitiram obter uma representação do sistema fluvial com a aproximação exigível 
a um trabalho com estas características. O aprofundamento deste estudo exigiria um suporte 
experimental sistematizado (desejavelmente através de uma monitorização contínua), de 
modo a tornar disponível conjuntos de dados que permita a quantificação de coeficientes 
cinéticos específicos para o rio Cávado. A qualidade da água captada em Areias de Vilar é 
influenciada quer pelas fontes poluidoras a montante, quer pelo valor do caudal restituído no 
Sistema da Caniçada. Os resultados obtidos para esta secção indicam uma recuperação 
significativa da oxigenação da água, atingindo-se valores para a concentração em OD e CBO5 
que permitem classificar a água na classe A1. A situação em termos de CF mostra-se bastante 
desfavorável, pois a sua concentração, em Areias de Vilar, apresenta valores característicos 



 

de uma água da classe A3 mesmo na situação de funcionamento normal da ETAR de Braga. 
Salienta-se que a concentração máxima de CF se atinge para caudais restituídos da ordem dos 
45 m3/s (característicos de um dia útil do mês médio). Constituindo estas bactérias um 
indicador de contaminação fecal, a sua presença indicia a provável ocorrência de 
microrganismos patogénicos (bactérias, vírus, protozoários) na água captada. 
De facto, a proximidade da descarga da ETAR de Braga, ao condicionar decisivamente a 
qualidade da água do rio a jusante, aconselha a ponderação do custo-benefício da alteração do 
local da captação para montante da ribeira de Panóias, quer por razões de saúde pública, quer 
por razões técnico-económicas). A qualidade da água no trecho a jusante de Areias de Vilar 
diminui com o aumento do caudal captado na futura ETA, facto que se acentua à medida que 
se verifica uma redução da eficiência da ETAR de Braga e do valor do caudal no rio. 
Da análise à vulnerabilidade à eutrofização do trecho modelado, verifica-se que existem 
condições para o crescimento de algas a montante da captação da ETA. A sua importância 
dependerá da existência de condições de temperatura e energia solar associadas à presença de 
nutrientes (N e P) detectados nas análises existentes. Numa situação de ruptura da ETAR de 
Braga, o trecho a jusante de Areias de Vilar revela-se particularmente sensível à ocorrência de 
eutrofização, mesmo desprezando outras fontes de nutrientes (pontuais e difusas). 
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