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RESUMO 
No âmbito da Task 1 da Linha Best do projeto Interact foi desenvolvido um estudo 
multidisciplinar, recorrendo a variadas metodologias, direcionado para a zona 
norte de Portugal mais especificamente nas bacias hidrográficas do Rio Sabor e 
Rio Ave. Foram abordadas diversas problemáticas relacionadas com a gestão, 
qualidade e modelação de águas superficiais e subterrâneas.  

Aplicaram-se os modelos de equações estruturais (SEM - Structural Equation 
Modeling) para estudar a qualidade da água de bacias hidrográficas. Nos modelos 
utilizaram-se 31 variáveis entre as quais concentrações de contaminantes 
(nutrientes, metais, sólidos e carências de oxigénio), fontes de poluição (incêndios 
florestais, usos do solo, agricultura, produção de gado, conflitos de uso, densidade 
populacional, descargas de efluentes) e integridade ecológica através de dois 
bioindicadores IPtIN (Índice Português de Macroinvertebrados da Zona Norte de 
Portugal) e MELI (Multiple Ecological Level Index). A aplicação destes modelos 
levou a crer que a sua aplicação apresenta resultados viáveis em bacias 
hidrográficas poluídas, visto que os coeficientes de determinação obtidos eram 
na ordem de 0.9 para a bacia do Rio Ave, enquanto para a bacia do Sabor (um rio 
menos poluído) os coeficientes de determinação eram na ordem dos 0.7. As 
relações entre pressões, contaminantes e integridade ecológica para a bacia do 
Ave demonstraram elevada significância estatística entre estes 3 domínios. Para 
a bacia do Sabor entendeu-se que apenas as pressões sobre as massas de água 
justificavam a perda de integridade, embora não justificassem a concentração de 
contaminantes. As diferenças períodos de verão e inverno foram comparadas para 
a bacia do Ave, concluindo que em períodos de inverno os modelos eram mais 
explicativos, isto porque durante o inverno o escoamento superficial é dominante, 
enquanto em períodos de verão a recarga dos rios vem maioritariamente da água 
subterrânea. Nos cenários previstos para a Bacia do Ave verificou-se que mesmo 
num cenário mais otimista a melhoria do estado ecológico não seria total, pelo 
que 70% dos cursos de água se encontrassem abaixo de valores “moderados”. 
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Nas bacias estudadas observam-se diferenças significativas nos parâmetros que 
permitem avaliar a suscetibilidade às perdas de fósforo e metais. Em geral, os 
solos da Vilariça apresentam quantidades de P lábil superior e, portanto, um maior 
potencial de perdas de P para as águas superficiais, comparativamente aos solos 
de Vizela. Contudo, em ambas as bacias, o teor de P solúvel reativo das águas 
intersticiais é, em alguns pontos, superior a 30 µg P L-1, sugerindo preocupações 
ambientais, nomeadamente risco potencial de eutrofização. Os teores totais de 
metais dos solos, estão de acordo com os valores de referência, exceto o Cd, que 
pontualmente apresenta valores superiores.  Nos sedimentos, os teores totais são 
superiores aos dos solos, em particular As, Cd e Cu. Já nas águas intersticiais da 
Vilariça, o Cu encontra-se pontualmente acima do valor máximo recomendável, 
contudo também em Vizela temos valores muito elevados de Cu. O Pb, Ni e Zn, 
encontram-se dentro dos valores estipulados. 

Desenvolveu-se um modelo inovador em que através da captação de água da 
chuva em linhas de água, é possível o seu aproveitamento para fins agroflorestais 
e para a criação de reservas de água no combate aos fogos florestais, enquanto 
diminui a pressão na utilização dos recursos hídricos de superfície. Através deste 
modelo de Aproveitamento de Águas Pluviais (AAP), com base em uma análise 
multicritério envolvendo parâmetros físicos, socioeconómicos e ecológicos, foi 
possível selecionar os locais ideais para captação de água. A escolha de 
parâmetros socioeconómicos específicos permitiu a seleção de locais ideais longe 
de centros urbanos ou grandes áreas agrícolas, que impedem o uso de água de 
corrente com excesso de nutrientes antrópicos na irrigação que pode causar 
acúmulo de nitrosaminas na cadeia alimentar com severas consequências para a 
saúde do ser humano. Este modelo foi aprimorado, prestando atenção ao 
equilíbrio entre os valores de sustentabilidade e capacidade de armazenamento 
dos sistemas de AAP. Esta prática, à escala da bacia hidrográfica, é 
frequentemente preocupada com os valores de sustentabilidade ecológica, 
nomeadamente através da alteração da paisagem natural. Para lidar naturalmente 
com esses valores, a altura da infraestrutura de AAP (parede da barragem) não 
deve exceder ≈3 m. A questão que se levantou foi se esses sistemas são capazes 
de armazenar água suficiente quando um volume fixo desse recurso é necessário, 
por exemplo, para a irrigação de uma área de cultivo com uma dimensão pré-
definida. A solução que se propôs foi um modelo aprimorado em onde ocorre uma 
otimização do equilíbrio entre essas duas restrições.  

A avaliação do risco de contaminação das águas subterrâneas em três sub-bacias 
do Rio Azibo (afluente do Rio Sabor, Norte de Portugal) foi realizada com base na 
conjugação do modelo DRASTIC, uso do solo e distribuição espacial da 
concentração em nitratos. No entanto, a validação deste método tem pressuposto 
apenas a intervenção de fluxos verticais na propagação dos contaminantes. Neste 
sentido, esta análise do risco poderá provocar resultados inconsistentes, uma vez 
que em zonas montanhosas a influência do fluxo lateral de água subterrânea 
poderá expor elevadas concentrações de nitratos em zonas de baixo risco tendo 
em conta o uso do solo. Comparando as distribuições espaciais do risco com as 
concentrações de nitratos, verificaram-se disparidades que foram posteriormente 
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analisadas e contextualizadas no âmbito de um novo modelo conceptual de risco 
que considera o efeito do escoamento subterrâneo lateral e transporte sobre a 
distribuição espacial dos nitratos. Os resultados do algoritmo de fluxo e 
transporte de contaminantes (Modflow) permitiu prever durante o Inverno, 
plumas de contaminação para o período de stress de 1 ano e na primavera e Verão 
o transporte de contaminantes durante 10 a 20 anos. A consequência para a 
gestão do risco é evidente: mesmo que as fontes de contaminação sejam 
imediatamente neutralizadas, a eliminação total dos nitratos levaria décadas. 
Estes resultados refletem um possível atraso no cumprimento dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável relacionados com a água e o saneamento até 2030 
(Objetivo 6), e merecem, portanto, uma maior reflexão por parte dos decisores 
políticos. O exercício de modelação forneceu evidências adicionais de que a 
salvaguarda das nascentes situadas em zonas de cabeceira é a pedra angular da 
proteção da qualidade das águas subterrâneas nas bacias hidrográficas 
montanhosas.  

Na análise das práticas de gestão dos recursos hídricos e da evolução demográfica 
na bacia do Rio Sabor foram utilizados os softwares, SWAT e MIKE HYDRO Basin. 
O SWAT foi utilizado na construção do modelo hidrológico e o MIKE HYDRO Basin 
na simulação da utilização de água, nomeadamente irrigação e consumo 
doméstico. A população residente nos municípios abrangidos pela bacia do Rio 
Sabor, diminuiu 47% entre 1960 e 2011. A média da densidade populacional 
registada no censo de 2011 foi de 20 habitantes.km-2 e o consumo médio de água 
per capita foi de 50 litros.dia-1. As culturas definidas para irrigação foram: milho, 
batata, vinha, olival, pomar, pastagem e hortícolas. O olival é a cultura com maior 
área de distribuição com cerca de 322 km2, seguida de pomares com 131 km2. A 
dotação anual de rega, de cada uma das culturas, foi: milho (5308 m3.ha-1), batata 
(5335 m3.ha-1), vinha (2436 m3.ha-1), olival (2783 m3.ha-1), pomar (5620 m3.ha-1), 
pastagem (3475 m3.ha-1) e hortícolas (4496 m3.ha-1). A área irrigável ocupou 18,5% 
da área da bacia, mas apenas 5,7% da área das culturas foi irrigada. Os resultados 
indicam que a baixa densidade populacional representou o consumo de apenas 
0,004 m3.s-1, e que para regar 5,7% da área foi necessário 94 × 106 m3 de água, o 
que representou 13% da água da bacia. Se se pretender irrigar toda a área irrigável 
(18,5%) será necessário 237 × 106 m3, o que representa 67% da água da bacia. 


