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SISTEMA AQUÍFERO: MACIÇO CALCÁRIO ESTREMENHO
(O20)

Figura O20.1 – Enquadramento litoestratigráfico do sistema aquífero



Sistemas Aquíferos de Portugal Continental     

                                                                                                                                                                                                           

Sistema Aquífero: Maciço Calcário Estremenho (O20) 321

Identificação

Unidade Hidrogeológica: Orla Ocidental

Bacias Hidrográficas: Tejo, Lis e Ribeiras do Oeste

Distritos: Leiria e Santarém

Concelhos: Alcanena, Alcobaça, Batalha, Leiria, Ourém, Porto de Mós, Rio Maior,
Santarém, Tomar e Torres Novas

Enquadramento Cartográfico

Folhas 297, 298, 307, 308, 309, 310, 317, 318, 319, 327, 328, 329 e 339 da Carta
Topográfica na escala 1:25 000 do IGeoE

Folhas 23-C, 26-B, 26-D, 27-A, 27-B e 27-C do Mapa Corográfico de Portugal na escala
1:50 000 do IPCC

Folhas 23-C, 26-B, 26-D, 27-A e 27-C da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000
do IGM

Figura O20.2 - Enquadramento geográfico do sistema aquífero

Maciço Calcário Estremenho
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Enquadramento Geológico

Estratigrafia e Litologia

A base deste sistema é constituída por materiais liásicos, que se dispõem do seguinte
modo, da base para o topo (Zbyszewski e Almeida, 1960; Zbyszewski et al., 1974;
Manuppella et al., 1985): calcários dolomíticos e dolomitos alternantes com formações de
gesso e sal-gema (ocorrem no diapiro de Porto de Mós e no da Serra dos Candeeiros);
dolomitos, calcários dolomíticos, calcários semicristalinos, calcários argilosos, calcários
compactos e sublitográficos, margas e calcários margosos por vezes compactos, argilas
calcárias, calcários microcristalinos (nos bordos SW dos poljes de Mira-Minde e de Alvados).

O Dogger é formado por calcários margosos, por vezes compactos, calcários xistosos com
intercalações calco-margosas, calcários argilosos, calcários calciclásticos e cristalinos,
dolomitos, calcários dolomíticos, calcários oolíticos (dominantes na Serra dos Candeeiros),
calcários microcristalinos e micríticos a finamente calciclásticos, calcários compactos,
calcários sublitográficos a litográficos, calcários organodetríticos, calcários microcristalinos,
calcários detríticos, calcários concreccionados, brechas e micro-conglomerados, calcários
sublitográficos, calcários detríticos, margas com intercalações argilosas, calcários recifais e
biostromas, por vezes dolomitizados (Zbyszewski e Almeida, 1960; Camarate França e
Zbyszewski, 1963; Zbyszewski et al., 1971; Zbyszewski et al., 1974; Manuppella et al.,
1985).

O Malm apresenta grandes variações de fácies de E para W; é constituído por argilas,
margas e calcários, por vezes apinhoados, com abundantes intercalações de lenhitos,
alternâncias de calcários calciclásticos e/ou oolíticos com intercalações de calcários
microcristalinos, calcários margosos, por vezes compactos, calcários xistosos, calcários
oolíticos, calcários lumachélicos, calcários compactos por vezes nodulares gradando para
fácies recifal, calcários betuminosos e xistosos, por vezes fétidos, calcários folhetados,
conglomerados e brechas, por vezes com níveis ferruginosos (Zbyszewski e Almeida, 1960;
Camarate França e Zbyszewski, 1963; Teixeira et al., 1968; Zbyszewski et al., 1971;
Zbyszewski et al., 1974; Manuppella et al., 1985; Manuppella et al., 1988).

A espessura das diferentes formações é muito variável, podendo atingir algumas centenas
de metros (o Dogger tem cerca de 700 m (Manuppella e Balacó, 1975)).

Tectónica

A tectónica é condicionada pelos acidentes tardi-hercínicos que afectaram o soco e cuja
reactivação influenciou a cobertura mesozóica (Ribeiro et al., 1979). Os acidentes mais
importantes, em extensão e rejeito, têm direcções NNE-SSW, NE-SW e NW-SE. Estes
acidentes individualizam vários blocos: Serra de Porto de Mós e Candeeiros, delimitadas a
leste pela falha de Rio Maior - Porto de Mós (Falha de Figueiredo), com direcção N20-30E;
Planalto de S. Mamede - Serra de Aire, delimitados a oeste pela Falha do Reguendo do Fetal
(N20-30E) e a leste pela Falha do Arrife (N30E); Planalto de Santo António, delimitado a
oeste pela Falha da Costa da Mendiga (N10-20E) (Crispim, 1995). O Planalto de Santo
António encontra-se separado do Planalto de S. Mamede por uma área deprimida, controlada
por fracturas de direcção NW-SE e WNW-ESE: as falhas da Costa de Alvados (N20-30W) e
Costa de Minde (N50W).
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Tanto o Planalto de S. Mamede como o Planalto de S. António são cortados por numerosas
falhas de que se destacam as de direcção NW-SE, algumas das quais foram intrudidas por
filões doleríticos. Carvalho et al., 1983-85, Lepvrier & Mougenout, 1983-84, Drogue &
Almeida, 1984, Cabral, 1989, 1993, contribuiram para o estabelecimento da sucessão de
episódios compressivos e distensivos responsáveis pela fracturação e movimentação relativa
dos vários blocos. No entanto, a cronologia mais completa, estabelecida com base em vários
milhares de observações, deve-se a Crispim (1995).

A nascente mais importante do Maciço Calcário Estremenho (Olhos de Água do Alviela)
fica situada num pequeno bloco calcário separado por um afloramento de Cretácico
preservado no interior do sinclinal de Monsanto. A figura O20.3 representa um perfil
geológico passando nessa região (Paradela e Zbyszewski, 1971).

Figura O20.3 - Perfil geológico NW-SE passando pela região da nascente de Olhos de
Água do Alviela (segundo Paradela e Zbyszewski, 1971)

Hidrogeologia

Características Gerais

A carsificação desta região é intensa, apesar de corresponder a um carso jovem, que
regista, ainda bem conservados, vestígios de um regime de erosão ante-cársica e que em
muitos lugares apresenta ainda os depósitos detríticos que cobriam a superfície infracretácica
(Manuppella et al., 1985). O carso desenvolveu-se por fases, relacionadas com os períodos
cenozóicos de estabilidade, permitindo assim a formação de níveis de aplanação à superfície e
o desenvolvimento de redes de galerias subterrâneas escalonadas por andares (Manuppella et
al., 1985).



Sistemas Aquíferos de Portugal Continental     

                                                                                                                                                                                                           

Sistema Aquífero: Maciço Calcário Estremenho (O20) 324

No entanto, neste mesmo maciço podem ainda registar-se episódios antigos de
carsificação, como é o caso de alguma carsificação ante-Malm ocorrida em certas regiões da
Serra dos Candeeiros (ex: a área do Cabeço Gordo), referida por Camarate França e
Zbyszewski (1963).

As estruturas cársicas presentes são muito variadas e das mais espectaculares do país.
Nelas se incluem: megalapiás, lapiás de diversos tipos (surgem em toda a superfície aflorante
dos calcários e estão relacionados com as características estruturais, litologia e topografia)
geralmente pouco profundos, dolinas e mais raramente uvalas, algares e redes de galerias
subterrâneas (Manuppella et al., 1985).

As dolinas, em conjunto com os lapiás, constituem a principal forma de exocarsificação,
situando-se as de maiores dimensões no sector N do maciço (Almeida et al., 1996). As
dolinas podem ser de dissolução (podendo ocorrer até aos 600 m de altitude) ou estar
relacionadas com erosão fluvio-cársica, podendo apresentar morfologias diversas.

O endocarso está representado por algares, galerias e condutas. As galerias e condutas
surgem a profundidades variáveis, ocorrendo por vezes a 80 m abaixo do nível das nascentes
(Almeida et al., 1996). Os algares são estruturas relativamente antigas e abundantes neste
maciço; possuem profundidades variáveis, podendo intersectar zonas com vestígios de
circulação fóssil ou actual e as maiores profundidades situam-se entre os 100 e 150 m. Entre
os algares mais importantes citam-se (Manuppella et al., 1985):

• Planalto de Sto. António - Algar do Chou Jorge ( - 120 m), Algar do Avião (- 115 m),
Algar do Maroiço (- 110 m), Algar do Chou Curral (- 100 m).

• Planalto de S. Mamede - Algar das Gralhas VII (- 120 m, com vestígios de circulação
fóssil horizontal), Algar da Lomba (- 150 m, atinge o nível de circulação actual), Algar da
Água (- 90 m, atinge o nível de circulação actual).

Os limites do sistema não correspondem totalmente aos limites da unidade geomorfológica
designada por Maciço Calcário Estremenho (Martins, 1949), pois a circulação subterrânea
estende-se para lá dos limites deste maciço. Assim, a oeste o sistema inclui a Plataforma de
Aljubarrota, estendendo-se até à nascente de Chiqueda e a norte inclui a serra de Porto de Mós
e as Lombas de Fátima. A sul e a este, o sistema é delimitado pelo cavalgamento das
formações do Maciço Calcário Estremenho sobre a Bacia Terciária do Tejo. A área total
coberta é de 767,6 km2.

Este sistema é muito complexo, apresentando um comportamento típico de aquífero
cársico, caracterizado pela existência de um número reduzido de nascentes perenes e várias
nascentes temporárias com caudais elevados mas com variações muito acentuadas ao longo
do tempo. É constituído por vários subsistemas cuja delimitação coincide aproximadamente
com grandes unidades morfoestruturais que dividem o Maciço Calcário Estremenho. Cada um
desses subsistemas está relacionado com um nascente cársica perene e, por vezes, com várias
nascentes temporárias que descarregam apenas em períodos de ponta. A delimitação das áreas
de alimentação de cada nascente apresenta grandes dificuldades devido ao padrão altamente
complexo do escoamento em meios cársicos. A maneira mais segura de fazer essa delimitação
é através de operações de traçagem, isto é, da introdução de uma substância (traçador) cuja
presença é posteriormente detectada nos locais de descarga da área onde a mesma foi
introduzida. Os produtos mais usados são os traçadores corados (fluoresceína sódica e
rodamina), alguns sais (cloreto de sódio, iodetos, etc.) ou bacteriófagos (vírus que parasitam
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certas bactérias). No entanto, tais operações são muitas vezes difíceis de executar, por falta de
condições hidrológicas ou de locais de injecção e de custo elevado, de modo que o seu
número é quase sempre limitado.

Quando não se dispõe de dados de traçagens a delimitação das bacias é feita com base em
critérios litológicos, estruturais, geomorfológicos, etc., os quais implicam sempre um grau
mais ou menos elevado de incerteza.

Uma característica comum dos maciços cársicos desenvolvidos é a dificuldade de captar
água através de furos, pois na maioria dos casos estes são pouco produtivos ou mesmo
improdutivos, dado que a água circula essencialmente através de galerias cársicas, por vezes
de grande capacidade, inseridas em maciços rochosos de permeabilidade muito mais baixa.
Esta dificuldade de captar água neste tipo de meios é bem demonstrada no Maciço Calcário
Estremenho onde os dados referentes a sondagens realizadas no seu interior, embora escassos,
indicam caudais em geral fracos ou nulos. As captações com mais sucesso localizam-se perto
das principais áreas de descarga.

A evolução natural dos maciços cársicos faz-se no sentido de uma hierarquização
progressiva dos escoamentos, caracterizados pela existência de um número reduzido de eixos
de drenagem subterrânea ligados a nascentes, por vezes muito caudalosas, a que se subordina
um grande número de linhas de fluxo de reduzida importância. Esta organização da drenagem
subterrânea pode ser avaliado, no caso presente, pelo facto ser efectuada apenas por cinco
nascentes perenes e algumas temporárias para uma área de recarga de quase 800 km2. A
drenagem superficial é praticamente inexistente.

As cinco nascentes principais estão localizadas nos limites do maciço, na zona de contacto
com rochas menos permeáveis do Jurássico, Cretácico ou Terciário. Duas delas situam-se no
bordo W (Liz e Chiqueda) e as restantes três no bordo S e E (Almonda, Alviela e Alcobertas).
A nascente dos Olhos de Água do Alviela é a mais importante de todo o maciço, apresentando
uma descarga superior a 1 hm3/dia enquanto na estação seca se registam valores de 30 000
m3/dia. A descarga média anual é de 120 hm3 /ano. Para as nascentes do Almonda e do Liz
estimam-se valores de descarga entre 80 e 100 hm3 /ano e entre 60 e 70 hm3/ano,
respectivamente, por comparação com os valores de descarga da nascente do Alviela
(Almeida et al. 1996). Medições efectuadas pela DRAOT Centro nas nascentes do Liz, entre
1984 e 1995, forneceram valores situados entre 51 e 6977 L/s, com média geométrica de
378 L/s. As restantes nascentes que ocorrem no maciço podem ser agrupadas em três tipos
principais:

• nascentes temporárias com carácter marcadamente cársico, isto é, apresentando
importantes variações de caudal, podendo este ser muito elevado, situadas perto do
contacto com rochas menos permeáveis, nos bordos do sistema;

• nascentes cársicas situadas no interior do sistema;

• nascentes com caudal reduzido, temporárias ou permanentes, relacionadas com o epicarso,
ou com pequenos aquíferos suspensos em rochas calcárias com menor potencial de
carsificação, por exemplo, do Jurássico superior, ou com depósitos detríticos.

Crispim (1995) apresenta um inventário bastante completo das nascentes do Maciço
Calcário Estremenho, totalizando 120.

Tendo em conta os vários aspectos hidrogeológicos, geomorfológicos e estruturais,
podemos considerar, sob o ponto de vista hidrogeológico, os seguintes sectores:
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• Serra de Candeeiros e Plataforma de Aljubarrota

• Planalto de Santo António

• Planalto de S. Mamede e Serra de Aire

• Depressões de Alvados e Minde

Sector da Serra de Candeeiros e Plataforma de Aljubarrota

 A drenagem deste sector faz-se a oeste, através das nascentes de Chiqueda e a Sul pelas
nascentes situadas próximo de Rio Maior.

Em Chiqueda conhecem-se várias nascentes, perenes e temporárias, situadas perto do
contacto entre os calcários e calcários margosos das Camadas de Montejunto, com as fácies
mais margosas das Camadas de Alcobaça. As várias nascentes localizam-se todas
relativamente perto umas das outras: Olhos de Água de Chiqueda (três nascentes com a
mesma designação) sendo uma delas captada para abastecimento, Olhos Fróis e Poção (Poço
Ão ou Poço Suão) estas últimas temporárias (Crispim, 1995). Assinala-se, ainda, uma
nascente com características especiais, o Olho da Mãe de Água, possuindo uma temperatura
mais elevada que as restantes e maiores concentrações em sulfatos, cloretos, cálcio e sódio
(ibidem).

O caudal dos Olhos de Água de Chiqueda pode atingir valores da ordem de um metro
cúbico por segundo ou mais, em períodos de ponta, mas na maior parte do ano oscila entre as
dezenas e centenas de litros por segundo.

Na terminação sul do sector, perto de Rio Maior, situa-se um conjunto de nascentes, a
maioria temporária, que drenam parte da Serra dos Candeeiros.

A mais espectacular, conhecida pela designação de Bocas de Rio Maior, pode atingir
caudais elevados, mas tem um período de actividade curto.

As restantes têm caudais muito menores mas mais regulares. Crispim (1995) cita oito
nascentes: Fonte da Oliveirinha, Fonte Peidinho, Fonte Galega, Fonte das Três Bicas e Poço
do Lagar, situadas mais próximas da margem direita do rio Maior, e Rebentão, Fonte dos
Marmelos e Fonte das Travessas, mais próximas da margem esquerda.

Sector do Planalto de Santo António

O Planalto de Santo António alimenta a nascente mais importante do sistema: a nascente
dos Olhos de Água do Rio Alviela.

A área de alimentação desta nascente deverá ser constituída pela quase totalidade do
planalto, que apresenta declive geral para sul o qual coincide igualmente com o pendor das
camadas calcárias. As numerosas falhas que são paralelas à falha da Costa de Minde
apresentam-se frequentemente injectadas por filões de rochas básicas que deverão funcionar
como barreiras hidráulicas, totais ou parciais, que tenderão a impedir o escoamento para sul e
a desviá-lo no sentido da nascente dos Olhos de Água. O remanescente dessa circulação mais
meridional é drenada por várias nascentes situadas no bordo sul, perto do contacto com os
terrenos menos permeáveis. As nascentes com carácter garantidamente cársico, ligadas a
galerias subterrâneas, são o Olho de Água de Alcobertas, com circulação predominantemente
perene e o Olho da Mata do Rei, esta temporária.
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Uma pequena área noroeste do planalto, incluindo a depressão cársica de Chão das Pias, é
drenada pelas nascentes do Lena. Esta ligação ficou provada através de traçagens tendo como
ponto de injecção o Algar da Arroteia situado no bordo da referida depressão. Uma parte da
circulação é descarregada pelas nascentes temporárias situadas na Fórnea de Alvados, das
quais a mais importante é a Cova da Velha.

Das nascentes do Lena apenas uma, Olho de Água da Ribeira de Cima, tem carácter
permanente. As restantes, de montante para jusante, Fontainha, Nascente do Cabeço da Pedra,
Nascente da Tapada das Freiras e Nascente das Arregatas, são temporárias.

No bordo SE do sistema, a N dos Olhos de Água do Alviela, fica a nascente de Vila
Moreira (Olho da Mari'Paula ou Olho do Rabaçal). Esta nascente temporária pode debitar
uma caudal muito elevado em períodos de ponta.

Ficou provado por traçagens que tanto aquela nascente como os Olhos de Água do Alviela,
recebem uma contribuição proveniente da depressão de Minde (Polje de Minde). De facto as
referidas traçagens provaram a existência de uma ligação muito rápida entre sumidouros
situados no fundo do Polje, perto de Minde, e as referidas nascentes, tendo sido o traçador
recuperado fundamentalmente em Vila Moreira, mas verificando-se uma deflecção
significativa para os Olhos de Água do Alviela. Presumivelmente nos períodos em que a
nascente de Vila Moreira permanece inactiva, toda a drenagem se faz para os Olhos de Água.
Traçadores injectados também no fundo do Polje de Minde, noutros sumidouros, provaram
uma ligação com a nascente do Rio Almonda (Crispim, 1986). Isto significa que aquela área
coincide com uma zona de divergência de fluxo, nas direcções NE e SE. É possível que o
padrão de drenagem mude em função dos níveis piezométricos, isto é, ao longo do ano
hidrológico. Esse tipo de comportamento é relativamente frequente em maciços cársicos.

É de sublinhar a importância das referidas ligações pelas implicações que podem ter em
termos de contaminação. De facto a introdução de substâncias contaminantes, de forma
acidental ou deliberada, implica a rápida contaminação das nascentes referidas. Acontece que
a área terminal da depressão de Minde encontra-se bastante degradada, sendo utilizada para
depositar rejeitos sólidos e líquidos.

Sector do Planalto de S. Mamede e Serra de Aire

Este extenso planalto é drenado essencialmente pelas nascentes dos rios Lis e Almonda.
Outras nascentes menos importantes, temporárias ou permanentes, situam-se no bordo NE,
destacando-se a Nascente de Bezelga. A nascente do Almonda, designada originalmente por
Olho do Moinho da Fonte, é a mais importante. Encontra-se localizada no contacto do maciço
calcário com os terrenos menos permeáveis da Bacia do Tejo.

As nascentes do Lis distribuem-se em dois grupos num contexto geológico semelhante, o
contacto do Oxfordiano com o Kimeridgiano (Crispim, 1995). O primeiro grupo, na Reixida,
inclui três nascentes: Fonte Velha, Fonte Nova e Pego das quais apenas o Pego é
garantidamente de carácter permanente (ibidem). O segundo grupo, localizado na povoação de
Fontes, é constituído por oito pontos de água sendo a Grota o mais espectacular e caudaloso.
Situa-se a montante das restantes e tem carácter temporário. Na margem direita situam-se a
Fonte da Capela, o Olho da Ti Maria Cachopinha e Covão I e III, sendo apenas a primeira
garantidamente permanente. Na margem esquerda conhece-se uma emergência, Covão II. Na
margem direita localiza-se o furo de captação da Câmara Municipal de Leiria.



Sistemas Aquíferos de Portugal Continental     

                                                                                                                                                                                                           

Sistema Aquífero: Maciço Calcário Estremenho (O20) 328

No bordo nordeste do Maciço Calcário Estremenho o grupo de nascentes mais importante,
que inclui o Olho da Fonte, situa-se no leito do ribeiro de Caldelas, afluente da ribeira da
Caranguejeira. As nascentes deste grupo representam provavelmente a drenagem dos
calcários do Jurássico superior (Crispim, 1995). Existem ainda outras nascentes cujo carácter
cársico é menos evidente, que se dirigem para a bacia de Ourém.

Sector das Depressões de Alvados e Minde

O Planalto de S. Mamede encontra-se separado do Planalto de Santo António por um
corredor deprimido onde se instalaram as depressões cársicas de Alvados (Polje de Alvados) e
Minde (Polje de Minde). Estas depressões estão relacionadas com fossas tectónicas.
Constituem uma área de descarga, embora de importância relativamente reduzida, do Planalto
de S. Mamede. As descargas relacionadas com o Planalto de Santo António já foram referidas
(Cova da Velha, na Fórnea de Alvados, e outras) e são menos importantes.

No Polje de Alvados a nascente mais importante é a Falsa, na base da escarpa conhecida
por Pena da Falsa e no Polje de Minde conhecem-se várias nascentes temporárias das quais as
mais importantes são: o Olho de Mira, Poio, Contenda e Regatinho. Todas estas nascentes
estão relacionadas com importantes redes de galerias. O Olho de Mira foi, há muitos anos
atrás, usado para abastecimento industrial e, posteriormente, para abastecimento público,
situação que se prolonga até ao presente. A exploração inicial consistia apenas em bombear
água, a partir da galeria natural, o que implicava frequentes deslocações do grupo de
bombagem, acompanhando as descidas e subidas de nível. Posteriormente, foi construído um
poço com o objectivo de alcançar a galeria natural, o que só foi conseguido após a construção
de uma galeria que estabeleceu a ligação (Paradela, 1983, Paradela e Zbyszewski, 1971).

Já foi referida a presença de vários sumidouros na parte terminal do Polje, perto de Minde,
que efectuam a drenagem do Polje para as nascentes do Almonda ou do Alviela e,
ocasionalmente, para Vila Moreira.

Parâmetros Hidráulicos e Produtividade

As estatísticas calculadas a partir de 28 dados de caudais de exploração são apresentadas
no quadro O20.1 e a sua distribuição na figura  O20.4.

Média Desvio
padrão

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

2,3 4,5 0 0,5 0,8 1,2 20

Quadro O20.1 – Principais estatísticas dos caudais
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Figura O20.4 - Distribuição cumulativa de caudais

A transmissividade estimada a partir de caudais específicos de captações situa-se entre
1 m2/dia e 4800 m2/dia sendo esta dispersão característica de maciços cársicos com elevado
grau de organização das drenagens subterrâneas.

Análise Espaço-temporal da Piezometria

Os dados disponíveis não permitem efectuar uma caracterização da piezometria de forma
pormenorizada. No entanto, as observações que se tem vindo a fazer permitem esboçar uma
panorâmica das tendências principais das direcções e sentidos de fluxo. Obviamente que essas
direcções estão condicionadas essencialmente pela posição das principais nascentes. Na figura
O20.5, extraída de Crispim (1995), mostram-se os aspectos principais da drenagem
subterrânea. Parte das conclusões que foi possível obter, deve-se a resultados de traçagens,
parte é deduzida com base nas características geológicas, estruturais e geomorfológicas. A
definição rigorosa das linhas divisórias de águas subterrâneas, que nalgumas áreas é
razoavelmente conhecida, em outras estará sujeita a confirmação à medida que forem obtidos
mais dados.
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Figura O20.5 - Esquema mostrando algumas direcções de fluxo em volta das depressões

de Alvados e Minde (Crispim, 1995)

1 (contactos geológicos) a: entre rochas com diferentes graus de carsificação; b: entre rochas carsificáveis e
impermeáveis; 2: zonas de divergência de escoamento; 3 (áreas com circulação organizada) a: faixas
monoclinais (circulação aproximadamente paralela ao pendor das camadas); b: faixas dobras (circulação
aproxidamente paralela à direcção das camadas); 4 (áreas com circulação concentrada) a: corredores NNW a
NNE; b: barreira parcial; c: barreira total; 5 (zonas de emergência) a: em contacto semi-permeável; b: em
contacto permeável

Quanto às tendências temporais, é possível afirmar a inexistência de qualquer tendência de
período longo. Como é típico de aquíferos cársicos, as flutuações interanuais são de grande
amplitude podendo, nalgumas regiões, ultrapassar os 80 m.

Balanço Hídrico

A precipitação média anual nesta região é da ordem dos 1 000 a 1 500 mm/ano. Com base
neste valor, diversos autores chegaram aos seguintes valores de recarga para o Maciço
Calcário Estremenho:
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Autor
Precipitação

eficaz Recarga

Oliveira et al. (1994) -- 342 mm/ano = 299,9 hm3/ano
Almeida (1992);  Crispim e Romariz
(1990) 50% 500 hm3/ano

Novo et al. (1991) 37 a 43%
550 a 650 mm/ano = 434,7 a

513,8 hm3/ano
Lobo Ferreira e Rodrigues (1988) -- 260 mm/ano = 205,5 hm3/ano
Lobo Ferreira (1982) -- 287 mm/ano = 226,9 hm3/ano

Considerando que, da área total do sistema, 767,6 km2, uma parte é constituída por rochas
com menor aptidão aquífera e menor capacidade de infiltração, é provável que os recursos
hídricos médios, renováveis, sejam da ordem dos 300 hm3/ano a 350 hm3/ano.

O total escoado através das 3 nascentes principais, Alviela, Almonda e Fontes (Lis), é
estimado em cerca de 275 hm3/ano (Almeida et al., 1996), correspondendo ao Lis 60 a
70 hm3/ano. Considerando como válido o valor acima indicado para as entradas, as restantes
nascentes debitarão entre 25 e 75 hm3/ano, ou seja, entre 10 e 20% do total. Alguns autores
admitem a possibilidade de existirem, ainda, saídas, ocultas para os aquíferos da Bacia do
Tejo. No entanto, essas saídas, a existirem, seriam difíceis de estimar, no estado actual de
conhecimentos.

Qualidade

Considerações Gerais

 Dispõe-se de análises completas (componentes maioritários) referentes a um período
compreendido entre 1970 e 1995. A maioria das águas tem mineralização total mediana, são
moderadamente duras a muito duras, fácies bicarbonatada cálcica (Fig. O20.6) As estatísticas
foram calculadas com base em análises de nascentes referentes a um período compreendido
entre 1988 e 1991 (Quadro O20.2).

n Média Desvio

padrão

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

Condutividade (µS/cm) 98 415 90 275 374 406 424 940

pH 98 7,3 0,2 6,8 7,2 7,4 7,4 7,7

Bicarbonato (mg/L) 98 228 25 161 214 220 240 299

Cloreto (mg/L) 98 23,6 21,4 12,8 14,9 16,3 21,7 156,9

Sulfato (mg/L) 68 5,7 3,4 0,3 3,1 5,7 7,1 18,4

Sódio (mg/L) 43 12,5 18,8 4,3 6,1 6,7 9,7 101,3

Potássio (mg/L) 43 0,9 0,5 0,1 0,7 0,9 1,1 2,7

Cálcio (mg/L) 98 61,1 19,9 20 44,4 65,6 74,4 99,2

Magnésio (mg/L) 98 13,8 9,5 0 6,3 10 20,3 38,5

Quadro O20.2 - Principais estatísticas relativas às águas do sistema do Maciço Calcário

Estremenho, para o período compreendido entre 1970 e 1995
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Dispõe-se de um conjunto de análises químicas, efectuadas em diversos pontos de água,
para a região de Vale da Serra (Rodrigues e Lopes, 1998). São análises realizadas no período
compreendido entre Outubro de 1997 e Dezembro de 1998, correspondendo algumas delas a
análises efectuadas no mesmo ponto de água.

Figura O20.6 - Diagrama de Piper relativo às águas do Sistema de Maciço Calcário

Estremenho

Apresenta-se no Quadro O20.3, as principais estatísticas.

n Média Desvio

padrão

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

Condutividade (µS/cm) 114 549 174 66 432 499 657 999

pH 114 7,5 0,7 7 7,3 7,5 7,8 8

Sílica (mg/L) 114 13,96 11,6 1 5 7 25,8 43

Amónio (mg/L) 114 0,02 0,04 0 0,004 0,009 0,023 0,25

Bicarbonato (mg/L) 114 304 84 24 250 275 348 586

Cloreto (mg/L) 114 16,8 8,3 2 12 15 19,8 51

Sulfato (mg/L) 114 12,8 9 3 7 9 15,8 48

Sódio (mg/L) 114 12,7 7,6 1 7 10,5 16,8 44

Potássio (mg/L) 114 7 9 0 1 2,5 9,3 35

Magnésio (mg/L) 114 5,9 3,1 1 4 5 8 13

Cálcio (mg/L) 114 89,1 25,9 8 71 84 100 168
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Dureza (mg/L CaCO3) 96 238 72 22 195 222 272 435

Alcalinidade 72 318 87 183 262 287 348 671

Fluoreto (mg/L) 72 0,04 0,16 0 0 0 0 0,84

Oxigénio (mg/L) 24 10,7 1,6 9 10,1 11,2 11,6 12

Níquel (mg/L) 103 0,005 0,002 0 0,004 0,005 0,006 0,011

Ferro (mg/L) 114 0,006 0,007 0 0 0,004 0,01 0,029

Manganês (mg/L) 102 0,003 0,014 0 0 0,0003 0,002 0,13

Cómio (mg/L) 114 0,006 0,004 0 0,004 0,006 0,008 0,017

Cobre (mg/L) 114 0,0016 0,0012 0 0,0005 0,002 0,002 0,005

Cádmio (mg/L) 113 0,0008 0,002 0 0 0 0 0,007

Chumbo (mg/L) 114 0,02 0,006 0,004 0,014 0,017 0,022 0,035

Cobalto (mg/L) 103 0,005 0,002 0 0,004 0,006 0,007 0,011

Zinco (mg/L) 114 0,03 0,12 0,004 0,006 0,008 0,02 1,3

Alumínio (mg/L) 84 0,03 0,02 0 0,02 0,03 0,04 0,07

Nitrito (mg/L) 111 0,02 0,03 0 0 0,007 0,02 0,14

Nitrato (mg/L) 114 22,3 21,8 0 7 13,5 30 102

Quadro O20.3 – Principais estatísticas relativas às águas da região de Vale da Serra

Qualidade para Consumo Humano

Sob o ponto de vista químico, podem ser consideradas águas de boa qualidade pois não se
verifica nenhum caso de violação dos VMAs, situando-se a maioria dos parâmetros abaixo
dos respectivos VMRs, com algumas excepções. Assim, em relação aos Cloretos verifica-se
que 20% excedem o VMR alcançando o valor máximo de 157 mg/L. Para o Nitrato apenas se
obtiveram 10 valores (análises de um período entre 1966 e 1991). Uma das análises excede o
VMR, situando-se as restantes abaixo daquele limite. Por último, mais de metade dos valores
de condutividade (55%) excede o VMR.

No entanto, dada a vulnerabilidade deste tipo de sistema aquífero podem ocorrer
contaminações súbitas de diversos tipos, sendo conhecidos casos pontuais de excesso de
gorduras, hidrocarbonetos, metais pesados, etc.

Do ponto de vista bacteriológico, a qualidade pode-se considerar deficiente pois ocorrem
frequentemente valores muito superiores aos admissíveis, nomeadamente de coliformes fecais
e totais, estreptococos e, mesmo, salmonelas, certamente relacionados com as deficientes
condições de saneamento básico no interior do Maciço.

Quanto à qualidade da água na zona do Vale da Serra, apresenta-se em seguida, em
percentagem, as violações face aos VMR e VMA definidos pelos Anexos I e VI do Decreto-
Lei N.º 236/98, de 1 de Agosto.
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Anexo VI Anexo I -Categoria A1
Parâmetro

<VMR >VMR >VMA <VMR >VMR >VMA

pH 2 0 0 2 0

Condutividade 13 87 100 0

Cloretos 87 12 100 0

Dureza total 99

Sulfatos 87 11 0 100 0 0

Cálcio 72 25

Magnésio 99 0 0

Sódio 87 12 0

Potássio 68 18 16

Nitratos 67 31 11 67 31 11

Nitritos 66

Amónia 90 10 0 90 10

Níquel 0

Ferro 100 0 0 100 0 0

Manganês 98 2 2 98 2

Crómio 0

Cobre 100 0 100 0 0

Cádmio 2 81 15 2

Chumbo 0 0

Zinco 0 100 99 1

Alumínio 94 6 0

Fluoretos 15 85 15 15

Quadro O20.4 - Apreciação da qualidade da água face aos valores normativos

Da análise do Quadro O20.4, verifica-se que os parâmetros que mais excedem os
respectivos VMA são a dureza total, os nitritos, nitratos, potássio e fluoretos.

Uso Agrícola

A maioria das águas (95,3%) pertence à classe C2S1 pelo que representam um perigo de
salinização médio e perigo de alcalinização baixo. As restantes pertencem à classe C3S1 (Fig.
O20.7). Os parâmetros fisico-químicos cumprem todos os VMA e VMR, excepto o cloreto
em duas amostras que se situam acima do último daqueles limites.
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Figura O20.7 - Diagrama de classificação da qualidade para uso agrícola
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