
capítulo 11

Luís Ribeiro1

Mensagens chave

Mais de metade da população mundial depende das águas subterrâ-

neas para abastecimento público.

O grau de dependência dos 

ecossistemas à água subterrânea deve ser avaliado com base em diversos atributos hidrogeo-

lógicos, como sejam o caudal de escoamento subterrâneo, o nível piezométrico e os descri-

tores hidroquímicos. A resposta dos ecossistemas àqueles atributos é muito variável, exis-

tindo mesmo um valor limite, a partir do qual o ecossistema pode colapsar. 

. A stygo-

fauna é constituída essencialmente por invertebrados e o seu habitat não está necessaria-

mente restringido a aquíferos sub-super!ciais. O ambiente onde ocorre estas comunidades 

é caracterizado pela escuridão, consistência e persistência de habitat e reduzida disponibi-

lidade de oxigénio. O nível piezométrico, o "uxo e a qualidade da água subterrânea são os 

3 atributos cuja alteração pode afectar seriamente a sobrevivência das comunidades daque-

las espécies de organismos aquáticos. A elevada sensibilidade destes ecossistemas aquíferos 

a alterações da qualidade da água subterrânea propicia a sua utilização como bio-indica-

dores.

: o de puri!cação da água através da degradação 
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382 Ecossistemas e Bem-Estar Humano em Portugal

microbiana dos compostos orgânicos que entram no sistema, eliminando elementos pato-
génicos e contaminantes químicos. 

, quer através do reconhecimento 
dos ecossistemas dependentes das águas subterrâneas como locais particularmente vulneráveis 
a actividades antropogénicas, quer no papel que as funções ecológicas das águas subterrâneas 
terão no desenvolvimento sustentável de várias actividades socioeconómicas, principalmente 
nas áreas costeiras e outros sectores onde uma má gestão dos recursos hídricos poderá ser 
uma séria ameaça à integridade e à biodiversidade dos ecossistemas. Com a implementação 
da Directiva Quadro da Água parecem estar abertas as portas para que a dimensão ecológica 
integre �nalmente um novo paradigma de planeamento e gestão dos recursos hídricos.

Portugal continental está dividido em quatro grandes unidades hidro-
geológicas: o Maciço Antigo; a Orla Ocidental; a Orla Meridional e a Bacia do Tejo-Sado. 
Nessas unidades estão delimitados 62 sistemas aquíferos.

. Entre as potenciais ameaças de poluição à água subterrânea estão o uso intensivo de 
adubos, fertilizantes e pesticidas em actividades agrícolas e não agrícolas; a deposição de 
resíduos industriais sólidos e líquidos ou de produtos que podem ser dissolvidos e arrasta-
dos por águas de in�ltração em terrenos muito vulneráveis, a deposição de dejectos animais 
resultantes de actividades agropecuárias; a construção incorrecta de fossas sépticas; a uti-
lização de herbicidas e fungicidas, a sobre-exploração dos aquíferos em zonas sensíveis de 
que resultam a degradação dos ecossistemas, a intrusão marinha e a subsidência dos solos.

Pode conclui-se que o equilíbrio ecológico e a qualidade 
dos ecossistemas existentes estão seriamente afectados pelos fenómenos de enriquecimento 
das águas em sais e de azoto orgânico ou inorgânico e em elementos ou compostos tóxicos 
ou �totóxicos.
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11. Águas subterrâneas 383

No que a Portugal Continental diz respeito a existência de nume-
rosas áreas mineiras abandonadas de urânio (Urgeriça), carvão (Germunde), minérios 
polimetálicos (S. Domingos) a maioria das quais sem qualquer projecto de recuperação 
ambiental são uma das principais ameaças à integridade dos diversos ecossistemas terrestres 
e aquáticos que se localizam nas suas vizinhanças.

 No caso do sistema estuarino da Península de Tróia, o período de recuperação do 
equilíbrio dinâmico do sistema após alteração da hidrodinâmica (diminuição da recarga ou 
sobre-exploração do aquífero freático) está estimada em 50 anos. 

 São conhecidos e mais notados os problemas sentidos em diversas zonas 
da orla costeira algarvia, sobretudo em períodos longos de seca, onde por vezes o avanço 
da cunha salina se efectua a partir de cursos de água preferenciais, como são os casos do rio 
Arade no aquífero de Querença-Silves, que provocou ainda que localmente um aumento de 
salinidade na área de descarga do aquífero em Estombar.

 Este aumento de níveis piezométricos pode trazer vantagens a algu-
mas espécies e desvantagens a outras, principalmente as mais vulneráveis à presença de 
um excesso de água no seu habitat. No Algarve a decisão recente de substituir na rega, 
água de origem subterrânea por super�cial, se por um lado trouxe consequências bené�cas 
para o ambiente e saúde pública, já que se tem observado uma diminuição signi�cativa dos 
compostos azotados e dos níveis de salinização nos solos e águas subterrâneas, por outro 
o aumento previsível dos níveis freáticos em certas regiões, como seja na área agrícola de 
Tavira para os próximos anos provocará um aumento da quantidade de água na zona radi-
cular dos citrinos, com consequências potencialmente negativas para agricultura da região.

11.1. Introdução

As águas subterrâneas são um recurso natural imprescindível para a vida e para a integridade 
dos ecossistemas que estão delas dependentes, representando mais de 95% das reservas de 
água doce exploráveis do globo. Delas dependem em grande parte as actividades agrícolas 
e industriais, constituindo além do mais uma componente fundamental no abastecimento 
público: mais de metade da população mundial depende das águas subterrâneas.
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São muitos os ecossistemas que estão ameaçados pela sobre-exploração das águas sub-
terrâneas, pela poluição tópica e difusa que as afecta e pelos impactos directos e indirectos 
das alterações climáticas na disponibilidade hídrica. Todas essas acções antropogénicas têm 
re�exos negativos na saúde dos ecossistemas e nos serviços por eles prestados, como é o 
caso particular dos ecossistemas dependentes de águas subterrâneas, entendidos aqui como 
aqueles que necessitam parcial ou totalmente de água subterrânea para manter os processos 
ecológicos, garantindo a sua própria biodiversidade. 

O grau de dependência dos ecossistemas à água subterrânea deve ser avaliado com base em 
diversos atributos hidrogeológicos, como sejam o caudal de escoamento subterrâneo, o nível pie-
zométrico e os descritores hidroquímicos. A resposta dos ecossistemas àqueles atributos é muito 
variável, existindo mesmo um valor limite, a partir do qual o ecossistema pode colapsar. Nesse 
quadro é possível identi car vários graus de dependência numa gama que vai desde os ecossiste-
mas totalmente dependentes da água subterrânea até àqueles que utilizam de uma forma pontual 
ou oportunista a água subterrânea para a sua sobrevivência. Para uma correcta compreensão 
do funcionamento dos ecossistemas terrestres dependentes das águas subterrâneas é necessá-
rio utilizar uma abordagem holística, que consiste na aplicação quer de técnicas convencionais, 
como as de balanço hídrico quer de técnicas mais so sticadas como são as de análise isotópica e 
os modelos hidrológicos e hidrogeológicos. Um dos resultados da aplicação desta metodologia 
pluridisciplinar é avaliar a vulnerabilidade e o risco dos ecossistemas às ameaças de natureza 
antropogénica assim como estimar o valor económico-social destes ecossistemas.

Parece assim crucial que a dimensão ecológica das águas subterrâneas integre as polí-
ticas de planeamento e gestão dos recursos hídricos, quer através do reconhecimento dos 
ecossistemas dependentes das águas subterrâneas como locais particularmente vulneráveis 
a actividades antropogénicas, quer no papel que as funções ecológicas das águas subter-
râneas terão no desenvolvimento sustentável de várias actividades socioeconómicas, tais 
como a agricultura, a indústria, o urbanismo, o turismo, principalmente nas áreas costeiras 
e outros sectores onde uma má gestão dos recursos hídricos poderá ser uma séria ameaça à 
integridade e à biodiversidade dos ecossistemas.

Com a implementação da Directiva Quadro da Água no espaço europeu parece estarem 
abertas as portas para que a dimensão ecológica integre  nalmente um novo paradigma de 
planeamento e gestão dos recursos hídricos

11.1.1.  Unidades hidrogeológicas e sistemas aquíferos de Portugal Continental 

Do ponto de vista hidrogeológico, ocorrem em Portugal sistemas geológicos de vários 
tipos (poroso,  ssurado e cársico) que condicionam o armazenamento e a transmissão da 
água subterrânea. Existem observatórios singulares de interacção com outros meios aquáti-
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11. Águas subterrâneas 385

cos em diversos ambientes climáticos como sejam os rios, os estuários e os oceanos e mani-
festações signi�cativas de fenómenos de características hidrominerais e hidrotermais. Por-
tugal continental está dividido em quatro grandes unidades hidrogeológicas (INAG, 1997): 
o Maciço Antigo; a Orla Ocidental; a Orla Meridional e a Bacia do Tejo-Sado. Nessas unida-
des estão delimitados 62 sistemas aquíferos (Figura 11.1).

 Sistemas aquíferos de Portugal continental. 
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No Maciço Antigo predominam as rochas ígneas e metamór�cas. Embora consideradas 
como impermeáveis estas formações têm uma capacidade de armazenamento não despre-
zável, quer nas zonas de alteração super�cial quer no sistema de fracturas que as afectam, 
e que se traduz pela regularização do escoamento dos cursos de água que as atravessam, 
garantindo um caudal mínimo em rios que  uam em regiões semi-áridas como o Alentejo 
durante os períodos de estiagem. A água que circula por esses sistemas de fracturas dá ori-
gem muitas vezes a numerosas nascentes que debitam durante todo o ano pequenos caudais. 
Claramente associado a estes acidentes estruturais está ainda o surgimento de importantes 
nascentes termais. Dada a elevada complexidade dessas formações, que se traduz em geral 
pela extrema di�culdade em estabelecer modelos conceptuais de circulação de água mini-
mamente credíveis, o conhecimento desses meios hidrogeológicos é ainda muito limitado. 
No seio dessas formações surgem, contudo, unidades aquíferas com um interesse hidro-
geológico relevante, associadas a rochas calcárias, a gabros, a terraços e a cascalheiras que 
 ocupam depressões do soco antigo e a outras formações jurássicas e terciárias. Como exem-
plos podemos apontar o sistema aquífero de Escusa, no Alentejo e o aquífero de Veiga de 
Chaves em Trás-os-Montes.

Na Orla Ocidental existe uma grande variedade de formações que constituem o suporte 
de 28 sistemas aquíferos: unidades detríticas de idade terciária e quaternária; arenitos e cal-
cários cretácicos e calcários do jurássico. Esta diversidade hidrogeológica é responsável pela 
grande heterogeneidade das formações aquíferas e por uma paleta hidrodinâmica muito 
rica, com óbvios re exos nos funcionamentos hidráulicos dos sistemas aquíferos que aí se 
situam. Estas circunstâncias tornam a Orla Ocidental uma paisagem hidrogeológica ímpar 
no País.

Por sua vez a Orla Meridional é constituída por formações detríticas e carbonatadas 
de um modo geral muito produtivas na qual foram delimitados 17 sistemas aquíferos. 
Contrariamente ao que se passa na Orla Ocidental esta unidade hidrogeológica é carac-
terizada pela sua grande homogeneidade litológica de características cársicas ou parcial-
mente cársicas.

Finalmente a Bacia do Tejo-Sado é constituída por formações detríticas de idade terciá-
ria e quaternária. É aqui que se situa o mais extenso sistema aquífero da Península Ibérica: 
o sistema da bacia do Tejo-Sado. Para além deste foram identi�cados mais quatro sistemas 
aquíferos todos eles de características porosas, contribuindo pela sua extensão, espessura e 
produtividade para tornar a Bacia do Tejo e Sado a mais importante unidade hidrogeológica 
do País.

Dos 62 sistemas aquíferos já identi�cados 21 são sistemas cársicos, 22 são porosos, 13 
têm comportamento misto poroso-cársico, 5 são cársico-�ssurados e um é poroso-�ssu-
rado. Em termos de extensão geográ�ca, são os de natureza porosa que ocupam uma maior 
parcela (60%) da área coberta pela totalidade dos sistemas (cerca de 18 000 km2).
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11.1.2. Funcionamento hidráulico

A diversidade hidrogeológica do País, representada na variedade das formações litológicas onde 
ocorrem os aquíferos, é seguramente responsável pela existência de vários tipos de funcionamento 
hidráulico, pela multiplicidade de conexões hidráulicas com outros subsistemas, pela variabilidade 
das produtividades observadas e pela variedade dos sentidos de �uxo (Ribeiro, 2002)

Da totalidade dos sistemas aquíferos, cerca de metade funcionam como aquíferos mono- 
-camada em regime livre ou con nado, enquanto que os restantes são sistemas multi-camada, 
apresentando muitos deles importantes conexões hidráulicas entre as unidades aquíferas que os 
compõem.

Os mecanismos de drenância (intercâmbio de água entre camadas aquíferas) desempe-
nham um papel fulcral no escoamento da água subterrânea, sendo por esse motivo uma 
componente que não pode ser negligenciável nos balanços hídricos desses sistemas. Nesse 
âmbito, deve-se enfatizar o papel que a drenância tem no funcionamento hidráulico, quer 
em regime natural quer induzida por exploração intensiva, em aquíferos como o sistema da 
Bacia do Tejo-Sado ou o subsistema Cretácico de Aveiro.

Algumas unidades aquíferas com carácter con nante ou semi-con nante apresentam 
ainda artesianismo repuxante, um indicador que esses sistemas se encontram sub-explora-
dos. Em períodos que antecederam o início da sua exploração estes fenómenos eram mais 
frequentemente visíveis.

Pela sua importância no funcionamento hidráulico, há a referir alguns aspectos hidrodi-
nâmicos relativamente aos sistemas cársicos e aluvionares. No primeiro caso, há a salientar o 
papel relevante das nascentes no funcionamento hidráulico daqueles sistemas que debitam 
em média caudais apreciáveis. É na unidade hidrogeológica da Orla Ocidental que ocor-
rem as nascentes mais importantes, associadas aos sistemas cársicos do Liásico, a Norte do 
Mondego, de Ançã-Cantanhede, do Liásico Penela-Tomar, de Sicó-Alvaiázere e do Maciço 
Calcário Estremenho. Na orla Meridional deve referir-se, pela sua importância, o conjunto 
de nascentes de Estômbar do sistema Querença-Silves.

Quanto aos sistemas aluvionares, há a referir a sua interdependência com os cursos de 
água com os quais estão conectados, revelando características e�uentes ou in�uentes con-
forme o funcionamento hidráulico sazonal daqueles sistemas hidrológicos. De entre estes 
salientam-se o sistema das Aluviões do Mondego e o sistema aluvionar do rio Tejo.

11.1.3. Dinâmica entre os ecossistemas e as águas subterrâneas 

O grau de dependência dos ecossistemas à água subterrânea pode ser avaliado com base 
nos seguintes atributos hidrogeológicos (Hatton e Evans, 1998): a) caudal de escoamento 
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subterrâneo; b) nível freático de aquíferos livres; c) nível piezométrico de aquíferos con�-

nados; d) qualidade química da água subterrânea, expressa em termos de pH, salinidade e 

outros descritores hidro-químicos, incluindo nutrientes. A resposta dos diversos tipos de 

ecossistemas àqueles atributos é variável, podendo existir um valor limite, a partir do qual o 

ecossistema pode colapsar. Quanto ao grau de dependência, Hatton e Evans (1998) classi�-

caram os ecossistemas nos seguintes tipos:

a)  Ecossistemas totalmente dependentes de água subterrânea – comunidades onde apenas 

mudanças ligeiras daqueles atributos, abaixo ou acima de um valor limite, podem 

provocar  a sua morte. São os casos de ecossistemas em ambiente cársico e vegetações 

ripárias ao longo de cursos de água.

b)  Ecossistemas muito dependentes de água subterrânea – comunidades onde por efeito de 

alterações moderadas do caudal de descarga ou do nível freático dos aquíferos, podem 

provocar uma modi�cação substancial na sua distribuição, composição e biodiversi-

dade. Tais ecossistemas utilizam de modo conjuntivo, quer água super�cial quer água 

subterrânea, podendo eventualmente morrer se a fonte subterrânea cessar. 

c)  Ecossistemas parcialmente dependentes de água subterrânea – Estes ecossistemas são 

caracterizados por existir, não um valor limite para a sua sobrevivência, mas tão- 

-somente um nível de resposta proporcional ao grau de modi�cação dos valores dos 

atributos hidrogeológicos observados. Muitos dos ecossistemas dependentes do cau-

dal de base dos rios situam-se neste grupo particular.

d)  Ecossistemas que utilizam de uma forma pontual ou oportunista a água subterrânea 

para a sua sobrevivência – Nestes casos a água subterrânea só desempenha um papel 

relevante no balanço hídrico no �nal da estação seca ou durante uma seca extrema. 

São comunidades que podem tolerar uma ausência do contributo subterrâneo, mas 

que eventualmente colapsam se aquela situação se prolongar por tempo excessivo. 

11.1.3.1. Ecossistemas terrestres

Esta classe de ecossistema integra habitats que têm um grau de dependência sazonal ou epi-

sódico da água subterrânea contida em aquíferos recargados durante a estação húmida. Em 

particular estes sistemas são particularmente sensíveis a alterações do nível freático princi-

palmente na zona da raiz das plantas. A água aí armazenada desempenha um papel relevante 

já que cobrirá a proporção perdida por evaporação, durante o período em que o conteúdo 

de humidade do solo é baixo. Para além do mais o  uxo de água deverá ser su�ciente para 

garantir a retenção por parte da vegetação e o ecossistema relativamente tolerante ao grau 

de salinidade da água. 
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11.1.3.2. Zonas húmidas 

Esta classe de ecossistema é também sazonalmente dependente da água provinda dos aquí-
feros ou de formações hidrogeológicas indiferenciadas Nestes ecossistemas o nível freá tico 
nos aquíferos livres e o seu caudal de descarga deve ser adequado para assegurar o estado de 
humidade requerido para manter um bom estado ecológico do sistema. Alterações signi�-
cativas do nível freático podem ter importantes efeitos negativos nas comunidades daqueles 
ecossistemas principalmente no que se refere a prolongadas subidas ou descidas daquele.

11.1.3.3. Ecossistemas �uviais

Nesta categoria incluem–se os ecossistemas aquáticos e ripários dependentes da água sub-
terrânea provinda dos caudais de base dos cursos de água, com maior ou menor dimensão, 
localizados em especial em zonas áridas ou semi-áridas. A sua sobrevivência depende quase 
na totalidade da água subterrânea fornecida pelo aquífero, especialmente durante a estação 
seca.

O ambiente geológico condiciona signi�cativamente as trocas de água entre os siste-
mas super�cial e subterrâneo. É o caso dos aquíferos porosos de características aluvionares, 
caracterizados por elevados valores de coe�ciente de armazenamento e de transmissividade, 
e as formações hidrogeológicas �ssuradas, em que o factor armazenamento é reduzido e a 
circulação se processa por caminhos preferenciais. 

Os processos que ocorrem na zona hiporreica são, regra geral, complexos, de natureza 
hidráulica, geoquímica e biológica, envolvendo tempos de resposta diferentes às solicitações 
exteriores e composições químicas também diferentes das águas.

11.1.3.4. Interacções entre ecossistemas super ciais e subterrâneos  

Para uma melhor compreensão da estrutura e função dos ecossistemas  uviais é necessário 
conhecer as interacções entre os ecossistemas super�cial e subterrâneo. O conceito de ecó-
tono emergiu da necessidade de reconhecer os mecanismos de troca bidireccionais naquela 
zona de transição e a multiplicidade de fenómenos que ocorre àquele nível. 

As principais características dessas interfaces são: i) a elasticidade; ii) a permeabilidade; 
iii) a biodiversidade e iv) a conectividade. São zonas onde existem intensas trocas hidráu-
licas e grande actividade biogeoquímica, onde a delimitação das suas fronteiras se reveste 
de uma enorme importância. O problema deve pois ser abordado de uma forma multidis-
ciplinar já que qualquer análise independente de cada subsistema é forçosamente redutora. 
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Para a avaliação completa desses processos utiliza-se um vasto leque de técnicas que podem 

ir desde as mais expeditas (método de balanços químicos) às mais so�sticadas (hidrologia 

isótopica).

Para estudar os caudais de água entre sistemas super�ciais e sistemas subterrâneos é 

preciso conhecer os tipos de conexão hidráulica, que dependem da natureza das formações 

geológicas em contacto com o leito do rio e da situação dos níveis do aquífero e do rio. Se 

esses últimos de�nem o gradiente hidráulico necessário para que as trocas se processem 

nos dois sentidos, já o primeiro factor (existência de materiais mais ou menos permeáveis) 

determina que o fenómeno se realize com maior ou menor rapidez. 

A análise desses potenciais hidráulicos permitirá de�nir espaço-temporalmente se um 

rio é e uente ou in uente, isto é se recebe água do aquífero conexo ou se o alimenta.

Um exemplo paradigmático é o que ocorre entre o aquífero de Escusa e o rio Sever.  

O aquífero, localizado no pleno coração do Parque Natural da Serra de S. Mamede, tem uma 

extensão de cerca de 8 km2 é constituído por rochas carbonatadas e dolomitos, possuindo 

disponibilidades hídricas subterrâneas de cerca de 7.7 106 m3/ano. Foi até há pouco tempo 

suporte para o abastecimento público dos municípios de Castelo de Vide, Marvão e Portale-

gre e para a agricultura da região As relações hidráulicas deste aquífero com o meio circun-

dante caracterizam-se pela transferência de água para o Rio Sever e, secundariamente, para 

as rochas graníticas que contactam com o sector NW do aquífero (Figura 11.2). O sistema 

tem um importante efeito regularizador no armazenamento de água durante as épocas de 

estiagem. A água subterrânea é a principal fonte de alimentação, desempenhando, no que 

ao rio Sever diz respeito, um papel de enorme relevância, quer pelos volumes de água que 

armazena, quer pela rapidez de transferência de água entre os 2 sistemas (Monteiro, 2001, 

Ribeiro et al., 2003).

 Modelo conceptual do  uxo subterrâneo no aquí-

fero de Escusa: Interacção com o rio Sever. Fonte: Monteiro, 

2001.
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Há que referir ainda que em certos sistemas hidrogeológicos, como é o caso dos �ssura-
dos, se reveste de extrema importância o conhecimento de acidentes estruturais relevantes 
(falhas, fracturas, etc.) já que esses alinhamentos são caminhos preferenciais de circulação de 
água. Um dos exemplos que ilustra este facto é o que ocorre na ribeira do Enxoé localizada 
na Bacia Hidrográ�ca do Rio Guadiana e que atravessa diversas formações hidrogeológicas 
indiferenciadas de baixa produtividade (gabros, pór�ros, calcários, gabrodioritos). Alves et 
al. (2002) mostraram que as principais emergências do sistema hidrogeológico estão asso-
ciadas à presença de falhas e à diversidade litológica, existindo uma forte correlação entre o 
nível freático observados nos poços e o caudal da ribeira o que leva a concluir que a redu-
ção da disponibilidade hídrica subterrânea trará efeitos negativos neste ecossistema  uvial 
dependente.

11.1.3.5 Sistemas estuarinos e costeiros  

O  uxo subterrâneo pode in uenciar fortemente os ecossistemas estuarinos e costeiros por 
via dos gradientes e das diferenças de potencial existentes nas interfaces respectivas contri-
buindo para a diluição da água salgada  

O contacto entre a água doce e a água salgada cria uma zona de transição, a interface água 
doce/água salgada, que em condições naturais pode sofrer alterações a longo prazo, devido 
às modi�cações das condições climáticas e ainda às causadas pelos efeitos de marés.

A referida zona de contacto possui orientação e a profundidade relacionadas com a 
velocidade e a direcção do movimento, com o potencial hidráulico e com a densidade de 
cada uma das águas. Esta zona de mistura, também chamada de transição ou de dispersão 
hidráulica, re ecte com intensidade a variação das propriedades químicas e hidráulicas de 
cada um dos líquidos originais; a sua largura depende da difusividade e da dispersividade 
do meio e das características do movimento. 

Em condições naturais de não perturbação, o aquífero costeiro mantém um estado de equi-
líbrio, com uma interface estacionária, havendo sobre esta um  uxo de água doce em direcção 
ao mar. A contínua alteração do declive da interface resulta do facto de que, à medida que o 
mar se aproxima, aumenta a descarga especí�ca da água doce tangente à interface. A explo-
ração de um aquífero costeiro, na proximidade da costa, provoca um rebaixamento da cota 
da água (ou da superfície piezométrica num aquífero con�nado). O consequente aumento da 
velocidade da água doce, nas proximidades da costa, provoca um aumento do gradiente, de 
tal forma que, o nível da água no aquífero tem uma cota superior aquela que se obteria pela 
utilização da Lei de Ghyben-Herzberg, supondo um  uxo rigorosamente horizontal. 

Nas zonas estuarinas existe igualmente uma interface que separa a água doce da água sal-
gada, sendo que a sua caracterização se limita à estimação da profundidade da lente da água 
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doce em todo o domínio, partindo do pressuposto que a hipótese de Dupuit é válida, isto é, 
que o �uxo é essencialmente horizontal e que são igualmente válidos os modelos propostos 
para ilhas oceânicas. Inclui-se neste caso, a interacção entre o ecossistema associado ao aquí-
fero freático da Península de Tróia e o estuário do Sado (Nunes et al., 2002) (Figura 11.3).

Em ambos os casos apresentados parece evidente que, quer a alteração dos caudais de 
descarga dos aquíferos nos mares, quer nos estuários, principalmente devido à sobre-explo-
ração dos aquíferos, terá um impacto signi cativo nas taxas de diluição das águas modi -
cando as características dos habitats dos ecossistemas daquelas zonas de transição, pelas 
alterações na qualidade da água, em particular a salinidade.

11.1.4. Gestão dos aquíferos 

O Instituto da Água (INAG) é a Autoridade Nacional da Água e tem como principais atri-
buições (Decreto-Lei n.º 135/2007): a) assistir o Governo na de nição da política de ges-
tão dos recursos hídricos; b) assegurar a protecção, o planeamento e o ordenamento dos 
recursos hídricos; c) inventariar e manter o registo do domínio público hídrico e instituir e 
manter actualizados os sistemas de informação e de gestão de recursos hídricos, e promo-
ver a sua delimitação; d) promover o uso e ciente da água e o ordenamento dos usos das 

Formações 
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Quaternário

50-90 metros 

BA

Formação argilosa do Pliocénico 
Estuário do 
Rio Sado 

Oceano 
Atlântico 

  12 km 

L= 2 km 

A
B

A B

Água doce 

Água Salgada 

 

 Aquífero superior da península de Tróia: localização, litologia e posição de interface. Fonte: Nunes 
et al., 2002.
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águas; e) promover a conciliação de eventuais 
con�itos que envolvam utilizadores de recur-
sos hídricos, f) coordenar, ao nível nacional, 
a adopção de medidas excepcionais em situa-
ções extremas de seca ou de cheias; g) promo-
ver a elaboração e a execução da estratégia de 
gestão integrada da zona costeira e assegurar 
a sua aplicação ao nível regional; h) assegurar  
a protecção e a valorização das zonas costei-
ras.

Em 2005 a lei 58/2005 que transpôs para 
Portugal a Directiva-Quadro da Água foi apro-
vada. Foram então criadas 8 regiões hidrográ -
cas (Figura 11.4). Essas regiões são administra-
das por 5 entidades: ARH Norte (que incluem 
as áreas de RH1, RH2 e RH3), Centro (RH4), 
Tejo (RH5), Alentejo (RH6 e RH7) e Algarve 
(RH8). Duas ARHs adicionais foram criadas 
para as ilhas da Madeira e Açores. 

Às ARHs cabe a elaboração e execução 
dos planos de gestão das bacias hidrográ cas 
e dos planos especí cos de gestão das águas 
subterrâneas, bem como a aplicação dos pro-
gramas de medidas. Estas entidades devem 
ainda decidir sobre a emissão dos títulos de 
utilização dos recursos hídricos e  scalizar o 
cumprimento da sua aplicação, realizar a aná-
lise das características da respectiva região 
hidrográ ca e das incidências das actividades 
humanas sobre o estado das águas, a análise 
económica das utilizações das águas e promover a requali cação dos recursos hídricos e 
a sistematização �uvial. Da missão das ARH faz também parte, entre outros, o estabele-
cimento de uma rede de monitorização da qualidade da água, e a elaboração e aplicação 
o respectivo programa de monitorização, assim como a aplicação do regime económico e 
 nanceiro nas bacias.

As administrações estão de nidas como institutos públicos integrados na administração 
indirecta do Estado, com autonomia administrativa e  nanceira e tuteladas directamente 
pelo ministro do Ambiente.

 Regiões Hidrográ cas de Portugal 
continental. 
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11.2. Promotores de alterações

11.2.1. Introdução 

Apesar de se encontrarem melhor protegidas contra a contaminação do que as águas super-

�ciais, e não obstante o poder �ltrante e as características autodepuradoras revelados pelos 

sistemas aquíferos, uma vez poluídas, as águas subterrâneas podem gerar processos prati-

camente irreversíveis sendo posteriormente a sua descontaminação muito difícil. Entre as 

potenciais ameaças de poluição à água subterrânea estão o uso intensivo de adubos, fertili-

zantes e pesticidas em actividades agrícolas e não agrícolas; a deposição de resíduos indus-

triais sólidos e líquidos ou de produtos que podem ser dissolvidos e arrastados por águas 

de in�ltração em terrenos muito vulneráveis, a deposição de dejectos animais resultantes de 

actividades agropecuárias; a construção incorrecta de fossas sépticas; a utilização de herbi-

cidas e fungicidas em zonas agrícolas e campos de golfe; a sobre-exploração dos aquíferos 

em zonas sensíveis de que resultam a degradação dos ecossistemas, a intrusão marinha e a 

subsidência dos solos. 

11.2.2. Poluição agrícola e agro-pecuária   

O acréscimo de concentração em nitratos nas águas subterrâneas é consequência na maioria 

dos casos de fontes difusas ligadas à utilização intensiva e não raro irracional de fertilizantes 

nas actividades agrícolas. Os compostos azotados no solo encontram-se sob diversas formas 

num estado de equilíbrio dinâmico. Em condições aeróbias e em presença de matéria orgâ-

nica abundante, os processos de amoni�cação e de nitri�cação, provocam a mineralização 

do azoto orgânico em nitrato, que constitui o produto �nal e estável destas reacções. O ião 

nitrato é muito solúvel na água e sendo adsorvido pelo solo (argila mais húmus), é facil-

mente lixiviado pelas águas de percolação até à zona saturada. 

A aplicação de estrumes contribui igualmente para o aumento de nitratos, devido à nitri-

�cação do amónio resultante da fermentação de compostos orgânicos azotados, e outros 

compostos inorgânicos, além de ocasionar contaminação do tipo microbiológico.

As práticas de regadio provocam também o aumento generalizado dos sais, devido à 

alternância de ciclos de evapotranspiração. Em particular as práticas denominadas de reci-

clagem cíclica que consiste na reutilização da água de retorno, propicia o aumento de mine-

ralização assim como o aumento do teor em cloretos (Stigter, 2005).

No que aos pesticidas diz respeito deve referir-se que a poluição nas águas subterrâneas 

não atinge a gravidade que se observa nas massas de água super�ciais. Tal deve-se ao facto 

de aqueles compostos tenderem a ser adsorvidos ao nível do solo e sofrerem processos de 
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 Mapas do Índice de Susceptibilidade (IS) com indicação dos resultados da monitorização de 1996 
relativa aos nitratos (A) e resultados das campanhas de pesticidas de 1998, (B) VMA – Valor Máximo Admis-
sível, VMR – Valor Máximo Recomendável. Nota: O IS é calculado pela soma ponderada de cinco parâmetros:  
D (Depth to water) – profundidade do nível freático; R (Recharge) – recarga; A (Aquifer media) – tipo litológico 
do aquífero e T (Topography) – topogra�a e OS – Ocupação do Solo. Fonte: Paralta et al., 2001. 
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degradação, que nalguns casos são su�cientemente e�cientes para levar à sua total elimina-
ção. 

Em Portugal continental o diagnóstico e a caracterização da qualidade das águas subter-
râneas realizados no Plano Nacional de Água e nos Planos de Bacia Hidrográ�ca (INAG, 
2001) mostrou claramente existirem níveis de concentração de nitratos de origem agrícola 
em alguns sistemas aquíferos do País ultrapassando em muitos casos o valor paramétrico de 
50mg/L, como são os casos dos sistemas aquíferos dos Gabros de Beja, da Campina de Faro 
e das aluviões do Tejo. 

Utilizando métodos de avaliação da vulnerabilidade à poluição agrícola é possível identi-
�car as áreas dos sistemas aquíferos mais susceptíveis à contaminação por nitratos. Os mais 
e�cazes são os especí�cos já que ao introduzirem o descritor Ocupação do Solo, reduzindo 
ao mesmo tempo a redundância dos parâmetros diminuem a sub-avaliação dos mapas de 
vulnerabilidade (Stigter et al., 2006). Na Figura 11.5 (página anterior) está representada a 
carta da vulnerabilidade das aluviões do Tejo calculada pelo método IS. Este método é uma 
adaptação do índice DRASTIC e tenta corrigir duas das principais de�ciências corrente-
mente atribuídas a este último: a redundância entre parâmetros e o sistema de ponderação 
arbitrário (Ribeiro, 2005). Ao adicionar um novo parâmetro, a ocupação do solo, o IS avalia 
de uma forma mais realista a vulnerabilidade especí�ca dos aquíferos causada pelos impac-
tos potenciais do uso dos solos e dos contaminantes a ele associados. O IS é calculado pela 
soma ponderada de cinco parâmetros. Os primeiros quatro parâmetros: D (Depth to water) 
– profundidade do nível freático; R (Recharge) – recarga; A (Aquifer media) – tipo litológico 
do aquífero e T (Topography) – topogra�a, são extraídos directamente do DRASTIC. O 
quinto e novo parâmetro LU (acrónimo da palavra inglesa Land Use) de�ne a ocupação do 
solo. Os pesos atribuídos a cada parâmetro foram calculados com base num painel DELPHI 
de técnicos e especialistas portugueses em hidrogeologia e áreas a�ns.

Os resultados indicam como áreas de alta susceptibilidade à contaminação a região da 
Golegã-Chamusca, Abrantes e o polígono Cartaxo-Benavente-Alverca-V. Franca de Xira 
correspondentes a áreas de agricultura intensiva e ainda zonas de muita alta susceptibilidade 
correspondentes a a uentes do Rio Tejo onde estão instalados extensos arrozais (Paralta et 
al., 2001), sendo em geral concordantes com as classes de valores de nitratos e pesticidas 
observados em 1996 e 1998. 

Por outro lado a Figura 11.6 apresenta os mapas de iso-probabilidade, calculados por 
métodos geoestatísticos, que a concentração de NO

3
- exceda o valor limite de 50 mg/L no 

sistema aquífero da campina de Faro em 2 períodos distintos. Observe-se que há 20 anos, o 
risco das concentrações de NO

3
- excederem aquele valor já era elevado no aquífero superior 

arenoso no centro e sul da Campina de Faro. Acções adequadas na altura podiam ter resul-
tado numa evolução das actividades agrícolas duma forma cuidadosa e racional e podiam 
ter impedido o aumento do risco, tanto em área como em profundidade. O facto é que 20 
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anos depois o risco das concentrações exceder os 50 mg/L nos aquíferos acima de 50 m é de 
90-100% em praticamente toda a área (Sigter, 2005; Stigter et al., 2005).

O desenvolvimento da pecuária intensiva, sobretudo no domínio da suinicultura, com 
elevadas concentrações de animais em áreas restritas, originou a produção de grandes quan-
tidades de estrumes e chorumes cuja evacuação e destino �nal passaram a constituir um 
grave problema para a qualidade dos recursos hídricos.

A descarga de e uentes brutos ou pré-tratados, provenientes de explorações suiníco-
las, nos cursos de água, nos últimos anos, tem tido como consequência problemas mais ou 
menos localizados de deterioração da qualidade das águas super�ciais e subterrâneas (nos 
casos em que se veri�cam ligações directas com os aquíferos), em particular na região Oeste 
do território continental, desde Torres Vedras até Leiria e também na região do Alentejo.  
Os e uentes de suinicultura, assim como os estrumes e os chorumes, constituem importan-
tes focos de poluição, em particular no que se refere ao azoto amoniacal, ao fósforo e alguns 
metais pesados, como o caso do Cu e do Zn. Por outro lado, a elevada densidade de explora-
ções pecuárias na região Centro-Oeste tem contribuído, através de práticas inadequadas de 

 Cartas de iso-probabilidade que as concentrações de NO3- possam exceder os 50 mg/L, para os 
períodos de 1996-98 e 1970-81 na área da Campina de Faro. Os valores experimentais foram obtidos em poços 
com profundidades inferiores a 50m. Fonte: Stigter et al., 2005.
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aplicação no solo de estrumes e/ou e�uentes líquidos, muitas vezes sem tratamento prévio, 

para a contaminação dos solos, resultando, em casos mais ou menos isolados, concentrações 

elevadas de nitratos nas águas subterrâneas.

Pode conclui-se que a qualidade da água em termos físicos, químicos e biológicos e, 

consequentemente, o equilíbrio e a qualidade dos ecossistemas existentes estão seriamente 

afectados pelos fenómenos de enriquecimento das águas em sais, em azoto orgânico ou 

inorgânico e em elementos ou compostos tóxicos ou  totóxicos.

11.2.3. Exploração mineira 

Os impactos directos da exploração de minas nos ecossistemas dependentes de água sub-

terrânea variam conforme o tipo de mina, o tipo de exploração do jazigo mineral e o trata-

mento dos minérios utilizado e o volume dos caudais de extracção de água que aí se efectua. 

A actividade relacionada com a mineração, como é o caso do processamento de minérios, 

pode também afectar a saúde dos ecossistemas. Por último, a deposição de todos os resíduos 

sólidos e líquidos quer em escombreiras, quer em locais de depuração das lamas, é de igual 

modo uma ameaça potencial à integridade dos ecossistemas. Todos estes efeitos nefastos são 

resultado de alteração mais ou menos signi cativa dos atributos hidrogeológicos descritos 

em 11.1.3. 

Os trabalhos iniciais de exploração de minas, quer subterrâneas, quer a céu aberto, envol-

vem em geral a remoção de enormes volumes de material rochoso, que podem provocar 

fenómenos de subsidência, originando uma alteração substancial dos �uxos de água sub-

terrânea que aí circula, assim como o rebaixamento signi cativo dos níveis piezométricos, 

fruto igualmente da extracção de toda a água subterrânea contida nos aquíferos existentes 

no local. Como é óbvio os efeitos que dai advêm são catastró cos para os ecossistemas locais 

que se encontram altamente dependentes dos �uxos hidrológicos. 

Foi de facto o que sucedeu aquando da abertura da Mina de Neves Corvo, no Alentejo. 

Como consequência dos trabalhos de abertura da mina, ocorreu um fenómeno de sub-

sidência, a grande escala em que os gradientes hidráulicos foram signi cativamente alte-

rados, originando o quase desaparecimento da água, da ribeira de Oeiras, a�uente do rio 

Guadiana, através de drenância vertical para as camadas aquíferas inferiores. Para além dos 

custos ambientais associados à destruição do ecossistema ripário associado àquele curso de 

água e do próprio aquífero, há que adicionar os custos avultados decorrentes de todas as 

operações de extracção das águas na área de exploração da mina. 

Todas as actividades mineiras vão igualmente ter um impacto signi cativo na qualidade 

da água subterrânea.  A excessiva extracção de água subterrânea, atrás descrita, pode pro-

vocar uma alteração dos padrões da qualidade de água ao nível do pH, salinidade ou da 
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composição química, em profundidade, em distintas proporções, para além é da ocorrência 
acidi�cação das águas e do aumento do conteúdo em metais pesados. Outra ameaça latente 
à saúde dos ecossistemas é o que decorre do derramamento acidental das barragens de rejei-
tados.

No que a Portugal Continental diz respeito a existência de numerosas áreas mineiras 
abandonadas de urânio (Urgeriça), carvão (Germunde), minérios polimetálicos (S. Domin-
gos) a maioria das quais sem qualquer projecto de recuperação ambiental são uma das prin-
cipais ameaças á integridade dos diversos ecossistemas terrestres e aquáticos que se locali-
zam nas suas vizinhanças (Neves, 2003; Oliveira et al. 2009, Santos, 2008).

11.2.4. Sobre-exploração de aquíferos 

De modo geral, podemos dizer que existe sobre-exploração de aquíferos quando os recur-
sos hídricos subterrâneos são explorados de forma contínua acima dos recursos médios 
renováveis ou quando dessa exploração resultam consequências indesejáveis, sejam eco-
nómicas, ecológicas, legais, ou outras. Isto signi�ca que o diagnóstico de uma situação 
de sobre-exploração ou é feito quando, em resultado das extracções, são ultrapassadas 
determinadas imposições de gestão, por exemplo a drenagem de uma zona húmida, a 
diminuição do escoamento de base além de dado limiar, etc., ou encontra-se intimamente 
ligado ao conceito de recursos subterrâneos renováveis. Dada a di�culdade em estimar 
estes últimos, a sobre-exploração pode ser diagnosticada através de certos indicadores 
como sejam a evolução dos níveis piezométricos, a evolução dos caudais de nascentes e 
do escoamento de base, mudanças no comportamento de zonas húmidas, mudanças na 
qualidade induzidas pelo abaixamento dos níveis, avanço da interface salina em aquíferos 
costeiros, etc.

Muitos ecossistemas estuarinos e costeiros são constantemente ameaçados quer pelo 
declínio dos níveis piezométricos dos aquíferos costeiros, resultante da sua sobre-explora-
ção, quer pelo aumento da contaminação por nutrientes e outros poluentes, com eventuais 
impactos ao nível dos habitats.

As áreas costeiras são, em muitos casos, densamente urbanizadas, o que tem como re exo 
uma crescente procura de água para abastecimento público. A exploração intensiva e irra-
cional dos aquíferos costeiros provoca uma descida do nível piezométrico relativamente ao 
nível inicial, caso não haja uma compensação desse rebaixamento, por recarga natural ou 
arti�cial, podendo desenvolver-se então um fenómeno de intrusão salina. 

Os principais perigos que advêm da exploração não racionalizada dos aquíferos são, fun-
damentalmente, os seguintes: a) invasão progressiva dos aquíferos costeiros pela água do 
mar, resultante do avanço da interface água doce-água salgada e b) di�culdade de recupera-
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ção da qualidade da água de um aquífero e, eventualmente, esgotamento das suas reservas 

hídricas.

No caso do sistema estuarino da Península de Tróia, relatado em 11.1.3.4, e de acordo 

com a modelação realizada (Nunes et al., 2002) o período de recuperação do equilíbrio 

dinâmico do sistema após alteração da hidrodinâmica (diminuição da recarga ou sobre- 

-exploração do aquífero freático) seria da ordem dos 50 anos. 

No Algarve, existem diversos sistemas aquíferos que têm sido afectados pela contami-

nação salina. São conhecidos e mais notados os problemas sentidos em diversas zonas da 

orla costeira algarvia, sobretudo em períodos longos de seca, onde por vezes o avanço da 

cunha salina se efectua a partir de cursos de água preferenciais, como são os casos do rio 

Arade no aquífero de Querença-Silves, (que provocou ainda que localmente um aumento de 

salinidade na área de descarga do aquífero em Estombar) ou na ribeira do Farelo no sistema 

Mexilhoeira Grande-Portimão.

O mesmo se passa na orla Ocidental, em que uma sobre-exploração do aquífero con�nado 

do Cretácico de Aveiro pode contribuir para uma contaminação salina por drenância prove-

niente da mistura com águas de outras camadas aquíferas, umas mais profundas, outras mais 

super�ciais, mas com elevado grau de mineralização, com potenciais impactos negativos ao nível 

dos ecossistemas aquáticos locais como é o caso da Ria de Aveiro (Condesso de Melo, 2001).

Outro exemplo de contaminação salina induzida por sobre-exploração de aquíferos é 

o que pode ocorrer no sistema aquífero multicamada da bacia do Tejo e do Sado nas áreas 

próximas dos estuários. 

Estudos realizados por modelação analítica e numérica mostraram que a contínua explo-

ração de água subterrânea do aquífero con�nado pode ter dois efeitos opostos: um de sinal 

positivo que é o de aumentar o caudal de entrada de água no sistema con�nado provindo 

do aquífero livre que se perde naturalmente para o rio e o estuário quer directa ou indirec-

tamente, e outro de sinal negativo que é o de aumentar a entrada de águas salobras ou mari-

nhas através de aquitrados (PNUD, 1980; Ribeiro e Braga dos Santos, 2004).

11.2.5. Redução da exploração de aquíferos 

Como resultado da redução ou da simples cessação da exploração da água subterrânea, os níveis 

piezométricos terão tendência para subir, podendo em alguns casos ocorrer uma inversão dos 

caudais de drenância entre aquíferos como sucede, como já foi referido, em certos locais do sis-

tema aquífero da bacia do Tejo-Sado, com óbvios efeitos nos ecossistemas associados.

Este aumento de níveis piezométricos pode trazer vantagens a algumas espécies e des-

vantagens a outras, principalmente as mais vulneráveis à presença de um excesso de água 

no seu habitat.
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A esta subida de níveis de água subterrânea vem normalmente associado um aumento 
de salinização resultante da acumulação excessiva de sais na zona da raiz da vegetação com 
impactos ao nível das espécies menos tolerantes a este fenómeno.

Fenómenos resultantes da subida de níveis freáticos, por redução de exploração de água 
subterrânea tem sido observados recentemente na zona norte do aquífero de Leirosa-Monte 
Real, com efeitos ao nível da formação de pequena zonas inundadas ou no aquífero da Luz 
de Tavira, devido a uma mudança radical na gestão dos recursos hídricos na região algar-
via. 

Neste caso particular a decisão de substituir a água subterrânea por super�cial como 
fonte de abastecimento público e das actividades agrícolas em certas zonas do Algarve teve 
um impacte signi�cativo da hidrodinâmica e na composição química dos aquíferos. Estudos 
recentes (Stigter et al., 2006) mostram que a substituição na rega, de água subterrânea por 
super�cial, se por um lado trouxe consequências bené�cas para o ambiente e saúde pública, 
já que se tem observado uma diminuição signi�cativa dos compostos azotados e dos níveis 
de salinização, nos solos e águas subterrâneas, por outro o aumento previsível dos níveis 
freá ticos em certas regiões, como seja na área agrícola de Tavira para os próximos anos pro-
vocará um aumento da quantidade de água na zona radicular dos citrinos com consequên-
cias potencialmente negativas para agricultura da região (Figura 11.7 na página seguinte).

11.3. Condições e Tendências

11.3.1. Biodiversidade 

Os aquíferos possuem, ao invés do que era esperado, uma biodiversidade própria que se 
re ecte na grande heterogeneidade de habitats que ocorrem quer nos sistemas mais super-
�ciais quer nos subterrâneos, nomeadamente nos lagos que se formam nas grutas cársicas 
A componente biológica destes ecossistemas subterrâneos presta um importante serviço 
como ecossistema: o de puri�cação da água através da degradação microbiana dos compos-
tos orgânicos que entram no sistema, eliminando elementos patogénicos e contaminantes 
químicos. Esta contribuição depende da relação entre o serviço de puri�cação prestado pelo 
ecossistema e o grau e heterogeneidade das concentrações do oxigénio no aquífero, que 
de�nem diferenças no potencial redox. Contribuem igualmente para o armazenamento a 
longo prazo de volumes de água subterrânea de boa qualidade

A fauna que ocorre em alguns aquíferos é constituída essencialmente por invertebrados 
e o seu habitat não está necessariamente restringido a aquíferos sub-super�ciais, já que esta 
stygofauna (animais que habitam os ambientes cársicos ou os aquíferos) foi já detectada 
a profundidades até aos 600 m). O ambiente onde vivem estas comunidades é caracteri-
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zado em geral pela ausência de luminosidade e pela reduzida disponibilidade de oxigénio.  
Os organismos que habitam esses ambientes tem, não raro, alguma diversidade morfoló-
gica e �siológica, que pode ser interpretada como adaptações à vida nesses ambientes sub-
terrâneos. As características principais são o seu corpo vermiforme e a ausência de olhos. 
Comparados com organismos similares presentes em águas super�ciais as espécies da stygo-
fauna tem longas vidas (em média 15 vezes mais que os que habitam em águas super�ciais) 
embora com uma menor taxa de reprodução menor. O ambiente estável e con�nado é um 
factor determinante para que as espécies sejam caracterizadas pelo seu carácter endémico e 
a presença de elevadas taxas, quando comparadas com espécies habitando os ambientes de 
superfície (Danielopol, 1989). 

Estudos recentes, que tiverem lugar no NW da Austrália, identi�caram nas águas sub-
terrâneas espécies de stygofauna ausentes das águas super�ciais desde a era Mesozóica.  
O ambiente estável e con�nado é um factor determinante para que as espécies sejam carac-
terizadas pelo seu carácter endémico. 

O nível piezométrico, o  uxo e a qualidade da água subterrânea são os três atributos cuja 
alteração pode afectar seriamente a sobrevivência das comunidades daquelas espécies de 
organismos aquáticos.

A elevada sensibilidade destes ecossistemas subterrâneos a alterações da qualidade da 
água subterrânea propicia, por sua vez, a sua utilização como bio-indicadores devido às 
propriedades idiossincráticas daqueles microrganismos, como sejam tempos de geração 
reduzidos e  exibilidade do seu metabolismo, permitindo obter um bom retrato do estado 
em que se encontra o ecossistema. 

11.3.2. Consumo de água 

De acordo com o PNA (INAG, 2001) cerca de 85% da população residente no continente é 
abastecida por água potável, o que corresponde a um valor de consumo de cerca de 560 hm3/ 

/ano. O valor da capitação varia entre 130 l/hab/dia e 530 l/hab/dia.
No que respeita ao volume de água subterrânea, utilizado pelas entidades gestoras de 

sistema de abastecimento de água de Portugal continental (Quadro 11.1), ele corresponde a 
cerca de 63% do total de água consumida. 

O PNA estima que as necessidades actuais da indústria em Portugal continental rondam 
os 385 hm3/ano que são utilizados maioritariamente por quatro sectores: fabrico da pasta 
de papel, indústria alimentar e de bebidas, indústrias metalúrgicas de base e, ainda, fabrica-
ção de produtos químicos. Os maiores consumos localizam-se nas bacias hidrográ�cas do 
Tejo, Sado e Douro. Cerca de 46% de consumo de água é assegurado por água subterrânea 
(Quadro 11.1). 
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A agricultura é a actividade que mais água consome em Portugal continental. O PNA 

estima que o consumo de água para a agricultura seja cerca de 6550 hm3/ano, isto é 75% do 

valor estimado das necessidades globais de água. As bacias do Tejo, Sado e Douro são aque-

las onde existe maior consumo. No total do País a componente subterrânea contribui com a 

maior fatia: 64% (Quadro 11.1).

 Consumos de água super�cial e subterrânea em Portugal continental. Fonte: INAG, 2001.

km3/ano % km3/ano. %

Irrigação 2.34 36 4.21 64

Urbano 0.21 37 0.35 63

Indústria 0.21 54 0.18 46

11.4. Análise de opções de resposta a alterações

As águas subterrâneas são um recurso natural valioso que, enquanto tal, deverá ser protegido 

da deterioração e da poluição química e que tal protecção é particularmente importante no 

que respeita aos ecossistemas dependentes das águas subterrâneas e à utilização destas águas 

para o abastecimento de água destinada ao consumo humano. Assim o Parlamento Euro-

peu e o Conselho aprovaram a 12 de Dezembro de 2006 a Directiva 2006/118/CE, previstas 

nos n.os 1 e 2 do artigo 17.o da Directiva 2000/60/CE, para impedir e controlar a poluição 

das águas subterrâneas, estabelecendo medidas especí�cas que incluem designadamente: 

critérios para a avaliação do bom estado químico das águas subterrâneas; e critérios para 

a identi�cação e a inversão de tendências signi�cativas e persistentes para o aumento das 

concentrações de poluentes e para a de�nição dos pontos de partida para a inversão dessas 

tendências.

Os limiares aplicáveis ao bom estado químico das águas subterrâneas baseiam-se na pro-

tecção da massa de água, concedendo-se particular atenção às suas repercussões sobre as 

águas de superfície associadas e os ecossistemas terrestres e as zonas húmidas directamente 

dependentes. Nesta análise devem ser tidos em conta, nomeadamente, conhecimentos de 

toxicologia humana e de ecotoxicologia (art.º 3.º).
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Caso se considere que uma massa de águas subterrâneas está em bom estado químico 
devem os Estados-Membros em conformidade com o artigo 11.º da Directiva 2000/60/CE, 
tomar as medidas consideradas necessárias para proteger os ecossistemas aquáticos, os ecos-
sistemas terrestres e as utilizações humanas das águas subterrâneas em função da parte da 
massa representada pelo ponto ou pontos de monitorização em que o valor de uma norma 
de qualidade ou o limiar de águas subterrâneas foi excedido (art.º 4.º).

Em particular os Estados-Membros devem, inverter as tendências que apresentam um risco 
signi�cativo de nocividade para a qualidade dos ecossistemas aquáticos ou terrestres, para a 
saúde humana ou para utilizações legítimas reais ou potenciais do ambiente aquático, através 
do programa de medidas referido no artigo 11 da Directiva 2000/60/CE, com vista a progres-
sivamente reduzir a poluição e prevenir a deterioração das águas subterrâneas (art.º 5).

Os Estados-Membros estabelecerão ainda segundo a mesma Directiva limiares para 
todos os poluentes e indicadores de poluição que, em conformidade com a caracterização 
efectuada nos termos do artigo 5.º da Directiva 2000/60/CE, contribuem para a caracteriza-
ção de massas ou de grupos de massas de águas subterrâneas como encontrando-se em risco 
de não conseguirem alcançar um bom estado químico de águas subterrâneas. A determina-
ção dos limiares deve basear-se entre outros na extensão da interacção entre as águas sub-
terrâneas e os ecossistemas aquáticos associados e os ecossistemas terrestres dependentes. 
A presente Directiva 2006/118/CE foi transposta para a lei nacional através do Decreto-Lei 
208/2008.

Outro instrumento legal é o Decreto-Lei 382/99 que estabelece critérios para a delimi-
tação de perímetros de protecção de captações de abastecimento público que extraem um 
mínimo de 100 m3/dia ou que abasteçam aglomerados populacionais de mais de 500 habi-
tantes.

O conceito de Zona Vulnerável com vista a proteger as águas contra a poluição difusa 
causada por nitratos de origem agrícola, foi de�nido na Directiva 91/676/CEE, publicada 
no Jornal O�cial das Comunidades de 31 de Dezembro de 1997, a qual foi transposta para a 
origem jurídica interna pelo Decreto Lei 235/97 de 3 de Setembro. 

Os objectivos deste diploma são: a redução da poluição das águas contra a poluição cau-
sada por nitratos de origem agrícola, bem como impedir a propagação desta poluição (art.º 2). 
Entende-se aqui zonas vulneráveis como aquelas áreas que drenam para as águas poluídas e 
as águas susceptíveis de serem poluídas (art.º 4). 

Os critérios de identi�cação das águas subterrâneas poluídas por nitratos são os referidos 
no anexo I desse diploma: Águas subterrâneas que contenham ou apresentem risco de conter 
uma concentração de nitratos superior a 50 mg/l.

De acordo com este instrumento legal foram designadas em Portugal continental até 
agora 8 Zonas Vulneráveis (ZV): ZV1-Esposende e Vila de Conde, ZV2-Aveiro, ZV3-Faro, 
ZV4-Mira, ZV5-Tejo, ZV6-Beja, ZV7-Elvas-Vila Boim, ZV8-Luz-Tavira (Figura 11.8). 
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Para cada uma delas, foram de�nidos planos de intervenção com vista a eliminar ou 

minimizar tanto quanto possível os riscos da poluição difusa de origem agrícola que se 

baseiam na aplicação de um Código de Boas Práticas Agrícolas (MADRP, 1997). Nele se 

estabelecem:

Orientações e directrizes de carácter geral, na tomada de medidas que visem racionalizar a 

prática das fertilizações e de todo um conjunto de operações e de técnicas culturais que directa 

ou indirectamente interferem na dinâmica do azoto nos ecossistemas agrários, por forma a 

minimizar as suas perdas sob a forma de nitratos e, assim, proteger as águas super�ciais e 

subterrâneas desta forma de poluição. 

 Localização das 8 zonas vulneráveis aos nitratos de origem agrícola, com indicação dos anos em 

que elas foram o�cialmente designadas  e dos sistemas aquíferos que foram alvo de estudos prévios de avaliação 

de vulnerabilidade.
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No capítulo dedicado à Gestão da Rega e Prevenção da Poluição das Águas Super�ciais e 
subterrâneas causadas por Nitratos preconiza-se um conjunto de medidas e acções das quais 
se salienta pelo seu impacte nos recursos hídricos subterrâneos as seguintes: 

1) proporcionar condições favoráveis para uma e�ciente absorção dos nitratos pelo rai-

zame das culturas; 2) aplicar o volume de água adequado (dotação de rega); 3) fazer a aplica-

ção da água de rega de maneira tanto quanto possível uniforme no terreno, evitando zonas 

com excesso de água; 4) fazer as regas antes que as plantas comecem a sofrer de carência 

hídrica; 5) aplicar as quantidades de azoto de acordo com a produção esperada; 6) promover 

ou estimular a expansão em profundidade do raizame das culturas; 7) adoptar o método e 

processo de rega mais apropriados.

As políticas que tem como objectivo evitar a sobre-exploração de aquíferos devem estar 
enquadradas nos planos de gestão integrada das bacias hidrográ�cas adoptando medidas 
que visem:

dos caudais extraídos, principalmente em zonas particularmente sensíveis como são as 
orlas costeiras e estuarinas; 

e em áreas com risco de intrusão marinha;

existentes em cada bacia hidrográ�ca;
-

vendo a complementaridade hidrológica entre aqueles recursos, articulando com os 
instrumentos de ordenamento do território e do domínio hídrico.

Tendo em conta a complementaridade hidrológica entre as águas super�ciais e subter-
râneas deve a sua gestão integrada contemplar a utilização da água subterrânea numa pers-
pectiva da regulação dos recursos hídricos optimizando no espaço e no tempo as poten-
cialidades hídricas de cada sistema aquífero de acordo com a procura prevista. De entre 
as estratégias de uso conjunto salientam-se aquelas que privilegiam. Principalmente nas 
regiões árias e semiáridas (Alentejo, Algarve...) o uso das águas subterrâneas em períodos 
secos numa altura que a disponibilidade das águas super�ciais é reduzida e o uso das águas 
super�ciais em períodos húmidos permitindo que durante esses períodos se recargem os 
aquíferos. 

Outra estratégia é de o uso com desenvolvimento escalonado no tempo de ambos os 
recursos não privilegiando sazonalmente qualquer deles sendo a gestão de cada unidade 
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hidrológica comandada por regras operatórias assentes na política: disponibilizar os recur-
sos, garantindo as necessidades, minimizando os custos. 

Todas estas estratégias estão alicerçadas numa política comum que é de não fazer depen-
der nenhum sistema multimunicipal de abastecimento de água numa única origem de água 
quer seja ela se chame albufeira ou aquífero, diversi�cando tanto quanto possível essas 
origens com base nos recursos hídricos super�ciais e subterrâneos disponíveis (Ribeiro, 
2002).

11.5. Cenários

Nesta secção faz-se uma breve interpretação das consequências dos quatro cenários do MA 
(ver Capítulo 4) para os ecossistemas de águas subterrâneas.

11.5.1. Orquestração Global 

O estado qualitativo das águas subterrâneas sofrerá uma evolução que dependerá das polí-
ticas de planeamento e gestão das regiões hidrográ�cas. Desde logo o controlo das fontes de 
poluição quer tópicas, quer difusas com vista a reduzir os efeitos negativos nas águas subter-
râneas revela-se de prioridade absoluta à luz da Directiva Quadro da Água. Neste aspecto, 
a resolução dos passivos ambientais ainda existentes, principalmente aqueles localizados 
em zonas industriais e explorações mineiras abandonadas, a protecção das massas de água 
subterrânea utilizadas para consumo humano e a correcta aplicação de planos de interven-
ção nas zonas vulneráveis aos nitratos serão determinantes para que se atinja o bom estado 
físico-químico e ecológico de todas as massas de água subterrânea em 2015.

11.5.2. Ordem a partir da força

A principal preocupação será a de garantir que os ecossistemas que dependem das águas 
subterrâneas sejam protegidos. Esta orientação reforçará a necessidade de se realizar uma 
cartogra�a desses ecossistemas, com a implementação de redes de monitorização especi�-
cas e planos de intervenção que permitam garantir a preservação da biodiversidade desses 
ecossistemas, principalmente em zonas particularmente sensíveis como são as zonas semi- 
-áridas e costeiras onde o risco de escassez de água é maior. A sobre-exploração de aquíferos 
poderá ter consequências nefastas por alterar a hidrodinâmica entre massas de água super-
�cial e subterrânea.
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11.5.3. Mosaico Adaptativo

O modelo institucional de gestão de recursos hídricos por bacia hidrográ�ca já implemen-
tado possibilitará uma melhor articulação entre os vários agentes económico-sociais com 
consequentes benefícios ao nível da gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos, 
que se re ectirá na aplicação de medidas e acções para protecção e preservação dos ecossis-
temas subterrâneos e dos ecossistemas dependentes de água subterrânea.

11.5.4. Jardim Tecnológico

Haverá um tendência para uma melhor gestão da água, assente nos princípios de desenvol-
vimento sustentável que respeitará melhor o valor ecológico da água subterrânea. Projectos 
de remediação de massas de água subterrânea degradadas e implementação de sistemas de 
vigilância e alerta, serão objecto de forte incremento.Será efectuado um esforço signi�cativo 
para adequar as políticas de ordenamento do território à procura crescente de água e aos 
cenários de alteração climática que apontam para uma redução das disponibilidades hídri-
cas super�ciais e subterrâneas.

11.6. Discussão

As águas subterrâneas são uma componente fundamental do ciclo hidrológico. É necessário 
compreender o seu funcionamento nomeadamente os mecanismos de interacção hidroló-
gica e biológica com as águas super�ciais. 

Muitos ecossistemas estão dependentes da disponibilidade hídrica subterrânea princi-
palmente em zonas áridas e semi-áridas, estando ameaçados pela qualidade de água subter-
rânea que os alimenta. Todos esses aspectos só podem analisados de uma forma correcta se 
se utilizar uma abordagem holística do problema.

Os ecossistemas subterrâneos prestam por outro lado um importante serviço, o de puri-
�cação da água. 

Apesar do poder �ltrante e autodepurador dos solos e das camadas super�ciais, as águas 
subterrâneas são ameaçadas por diversas fontes de poluição, levando à degradação da sua 
qualidade, com eventuais re exos na saúde dos ecossistemas que delas dependem. Em Portu-
gal as principais ameaças são as actividades agrícolas e agro-pecuárias intensivas, as explora-
ções mineiras abandonadas, a intrusão salina em sistemas costeiros e estuarinos resultante da 
sobre-exploração dos aquíferos. O papel que a água subterrânea desempenha em Portugal nos 
vários sectores socioeconómicos é muito relevante, especialmente no sector agrícola.
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As águas subterrâneas são um recurso natural valioso, como tal deve ser protegido.  
A Directiva 2006/118/CE, de aplicação obrigatória em Portugal, estabelece medidas espe-
cí�cas para controlar a sua poluição, impedindo a sua deterioração. Além do mais Portugal 
�ca de igual modo obrigado a inverter as tendências que apresentam um risco signi�cativo 
de nocividade para a qualidade dos ecossistemas aquáticos ou terrestres.

São de incentivar políticas que visem assegurar a gestão integrada das origens de água 
super�ciais e subterrâneas, promovendo a complementaridade hidrológica entre aqueles 
recursos, articulando com os instrumentos de ordenamento do território e do domínio 
hídrico.
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