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SISTEMA AQUÍFERO: OTA – ALENQUER (O26)

Figura O26.1 – Enquadramento litoestratigráfico do sistema aquífero Ota-Alenquer
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Identificação

Unidade Hidrogeológica: Orla Ocidental

Bacia Hidrográfica: Tejo

Distrito: Lisboa

Concelho: Alenquer

Enquadramento Cartográfico

Folhas 363 e 376 da Carta Topográfica na escala 1:25 000 do IGeoE

Folhas 30-B e 30-D do Mapa Corográfico de Portugal na escala 1:50 000 do IPCC

Folhas 30-B e 30-D da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000 do IGM
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Figura O26.2 - Enquadramento geográfico do sistema aquífero Ota-Alenquer

Enquadramento Geológico

Estratigrafia e Litologia

A formação que constitui o principal suporte litológico do aquífero é conhecida por
Formação da Ota e Alenquer (Calcários de Ota, Alenquer e Silveira). Consiste,
predominantemente, em calcários oolíticos, com oólitos variando de finos a grosseiros (os
oólitos grosseiros formam por vezes camadas individualizadas), calcários cavernosos,
calcários de aspecto dolomítico, calcários brechóides com calhaus angulosos, calcários
lumachélicos, calcários gresosos, calcários compactos alternando por vezes com camadas
margosas, margo-gresosas, margo-calcárias e corálicas (Zbyszewski e Assunção, 1965;
Zbyszewski  et al., 1966). No topo, estes calcários recifais alternam com grés micáceos com
zonas carbonosas (Zbyszewski e Assunção, 1965). Esta formação é atribuída ao Kimeridgiano
superior (Leinfelder et al., 1988), sendo considerada contemporânea da Formação da Abadia.
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Conhecem-se espessuras de 203 m num furo realizado na zona de Ota. Os calcários da
Serra da Atouguia têm, na ribeira da Ota, mais de 100 m de espessura (Zbyszewski e
Assunção, 1965). No entanto, no seu extremo S o maciço recifal tem apenas 3 a 4 m de
espessura (Zbyszewski et al., 1966).

Tectónica

A estrutura regional dominante é o anticlinal da Serra da Ota a que se liga a estrutura sub-
horizontal da bacia terciária do Tejo através de falha, possivelmente cavalgante (Zbyszewski
et al., 1966). Na região da Ota define-se um anticlinal dissimétrico, cortado por diversas
falhas, mas que na região S apresenta inclinações de 20º S, formando uma estrutura  quase em
domo (Zbyszewski et al., 1966). Este anticlinal tem comportamento muito variável de sector
para sector, devido provavelmente a fracturação, verificando-se que no bordo W as camadas
passam rapidamente de situações de posição invertida para estratificação horizontal; no flanco
E os pendores variam entre 10 e 40º (Zbyszewski e Assunção, 1965).

Nas figuras seguintes apresentam-se dois perfis W-E, passando na área das captações da
EPAL, em Alenquer e Ota, segundo Paradela e Zbyszewski (1971).

Figura O26.3 - Perfil geológico na área das captações da EPAL, em Alenquer, segundo

Paradela e Zbyszewski, 1971
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Figura O26.4 - Perfil geológico na área das captações da EPAL, na Ota, segundo

Paradela e Zbyszewski, 1971

Hidrogeologia

Características Gerais

Este sistema apresenta um comportamento típico de aquífero cársico sendo conhecidas
algumas cavidades e nascentes que constituíam a sua drenagem natural. Foram algumas destas
nascentes, situadas na região da Ota e Alenquer, que nos finais do século começaram a ser
aproveitadas para o abastecimento de água a Lisboa. Posteriormente este tipo de captação foi
substituído por furos.

Como será adiante justificado, no ponto dedicado ao balanço hídrico, existem argumentos
fortes para admitir que o pequeno afloramento dos calcários de Ota-Alenquer, com cerca de
9,4 km2, apenas constitui uma pequena fracção visível do sistema aquífero. A conexão
hidráulica entre o bloco constituído pelos referidos calcários e um aquífero que teria como
suporte os calcários do Jurássico médio e superior da serra de Montejunto, parece ser o
modelo mais aceitável. De facto, grande parte da superfície da referida serra encontra-se
coberta por extensos lapiás, sendo ainda conhecidas numerosas cavidades, o que pressupõe
uma elevada recarga e intensa circulação subterrânea. No entanto, não são conhecidas
exsurgências importantes que constituam a descarga daquela circulação, o que implica uma
transferência para outro local. Com o objectivo de contribuir para a comprovação da hipótese
acima proposta, realizaram-se determinações de trítio. Os valores obtidos, de acordo com o
laboratório de química do Instituto Tecnológico e Nuclear, foram os seguintes:

Ota (Poço 3): 2,65±0,71 UT

Alenquer (Furo): 2,42±0,72 UT

Estes valores parecem indicar mistura de águas modernas com águas correspondentes a
recargas anteriores a 1952 (Clark e Fritz, 1997), o que apoia a hipótese da mistura entre águas
provenientes de recarga local (afloramento de Ota-Alenquer) e longínqua (serra de
Montejunto).
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Parâmetros Hidráulicos e Produtividade

Os únicos dados que dizem respeito a este sistema datam de 1947/8 a 1962 (Paradela e
Zbyszewski, 1971). Assim, para Alenquer e no período de tempo referido, executaram-se
vários furos com profundidades entre 26,5 m e 138 m, que forneceram caudais a variarem
entre 100 e 280 L/s. Na Ota, as profundidades atingidas pelos furos oscilaram entre 32,6 m e
203 m, com caudais compreendidos entre 0 e 140 L/s .

A transmissividade estimada a partir de dados de caudal específico varia entre 1000 e
14700 m2/dia (Paradela e Zbyszewski, 1971).

Análise Espaço-temporal da Piezometria

Não se dispõe de dados que permitam efectuar uma caracterização da piezometria deste
sistema.

Balanço Hídrico

Neste sistema estão implantadas várias captações que têm sido exploradas pela EPAL para
abastecimento à região de Lisboa. Os volumes captados anualmente, no período de 1987 a
1996, têm oscilado entre cerca de 17 e 26 hm3. Este total distribui-se pelas captações da Ota e
de Alenquer, contribuindo estas últimas com uma fracção maior. Não se dispõe de dados
sobre extracções particulares, para uso industrial ou agrícola, mas, a existir, devem ser pouco
relevantes.

Se tivermos em conta a área aflorante deste sistema e a precipitação média caída na região,
chega-se a valores de recarga anual média que se devem situar em torno dos 4 hm3/ano. Este
valor é nitidamente inferior às extracções anuais médias dos últimos anos. Embora não se
disponha de dados sobre a evolução dos níveis piezométricos, o simples facto de existirem
exsurgências temporárias, que periodicamente entram em funcionamento, leva-nos a supor
que o sistema não se encontra sobreexplorado, constituindo as referidas exsurgências um
processo natural de regulação. Estes factos, levam a admitir que o sistema possui uma área de
recarga que não corresponde apenas à área de afloramento da Formação da Ota. O modelo de
funcionamento que parece mais adequado consiste em considerar a serra de Montejunto como
principal área de recarga existindo, portanto, uma conexão hidráulica entre os calcários do
Jurássico médio e superior, aflorantes na referida serra e os da Ota. Este modelo é apoiado
pelo facto de não serem conhecidas exsurgências importantes junto, aos limites da referida
serra, apesar desta possuir características de carsificação, que, como já foi referido, indiciam
uma capacidade de recarga importante. Admitindo, como valor mínimo, para os recursos
médios renováveis cerca de 25 hm3 /ano, a área total da superfície onde se dá a recarga deverá
aproximar-se dos 50 km2, correspondendo cerca de 10 km2 ao afloramento de Ota-Alenquer e
os restantes 40 km2 à serra de Montejunto.
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Qualidade

Considerações Gerais

 As análises mais recentes de que se dispõe datam de 1992. Na tabela seguinte
(Quadro O26.1) indicam-se os valores obtidos (em mg/L) em dois poços de Alenquer
explorados pela EPAL. Trata-se de um conjunto de análises mensais realizadas por aquela
empresa.

n Média Desvio
Padrão

Mínimo Máximo

Temperatura (ºC) 25 20,5 0,7 18,5 22,0
Condutividade (µS/cm) 25 507 43 452 662
pH 23 7,2 0,1 7,1 7,4
Bicarbonato 21 278 9,2 256 290
Cloreto 25 35,6 4,9 29 57
Ferro 13 - - <0,01 0,44
Nitratos 25 2,7 0,3 1,8 3,5
Sulfatos 24 26,5 5,9 20,7 46,4
Sódio 22 20,7 1,6 18,8 26,3
Cálcio 22 83,7 10,3 71,6 110,5
Magnésio 22 10,4 1,0 9,2 14,7
Potássio 22 1,1 0,5 0,7 3,4
Nitritos 25 - - <0,01 0,03
Azoto amoniacal 25 - - <0,03 0,526
Dureza total 22 243,2 45,5 153,9 312,5
Oxigénio dissolvido 23 5,1 0,5 4,5 6,8
Oxidabilidade 25 0,67 0,3 0,16 1,28
Fosfatos (P2O5) 24 - - <0,05 0,063
Fluoretos 14 0,085 0,009 0,066 0,101
Alumínio 22 - - <0,01 0,06
Zinco 13 - - <0,05 0,082
Bário 13 0,027 0,008 0,018 0,049

Quadro O26.1 – Principais estatísticas relativas à água captada nos poços de Alenquer

Foram, ainda, realizadas análises dos parâmetros a seguir indicados, estando os resultados
todos abaixo dos respectivos limites de detecção, que se indicam entre parêntesis (mg/L):
hidrocarbonetos (0,001), azoto Kjeldahl (0,05), cianeto (0,05), manganês (0,05), cobre (0,05),
cobalto (0,005), arsénio (0,001), cádmio (0,002), crómio (0,002), antimónio (0,001) e selénio
(0,001). Quanto ao chumbo e níquel, num total de 13 determinações, apenas se verificou um
valor (0,015) acima do limite de detecção para o primeiro e dois (0,007 e 0,008) para o
segundo.

Para os poços da Ota, explorados pela EPAL, as análises mais recentes datam de 1992. Na
tabela seguinte (Quadro O26.2) indicam-se os valores, em mg/L, obtidos a partir de amostras
colhidas na conduta, após cloração. Trata-se de um conjunto de análises mensais realizadas
por aquela empresa.
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n Média Desvio
Padrão

Mínimo Máximo

Temperatura (ºC) 12 20,3 1,3 16,5 22,0
Condutividade (µS/cm) 12 491 18 449 519
pH 12 7,3 0,1 7,2 7,5
Bicarbonato 11 284 43 258 394
Cloretos 12 35,4 1,6 30,7 37,3
Ferro 5 0,055 0,029 0,025 0,104
Nitratos 12 2,8 0,2 2,5 3,3
Sulfatos 12 21,5 1,9 18,6 25,0
Sódio 12 19,8 3,2 9,3 21,5
Cálcio 12 78,7 9,5 67,8 105,9
Magnésio 12 11,6 0,4 11 12,2
Potássio 12 1,4 0,2 1,1 2,0
Dureza total 11 242,7 36,5 168 305,4
Oxigénio dissolvido 11 7,1 1,0 6,0 10,0
Oxidabilidade 12 0,73 0,63 0,32 2,64
Fosfatos (P2O5) 12 - - <0,05 0,077
Fluoretos 6 0,101 0,015 0,074 0,114
Alumínio 12 0,055 0,039 0,011 0,129
Bário 3 0,05 0,019 0,032 0,076

Quadro O26.2 – Principais estatísticas relativas à água captada nos poços de Ota

Foram, ainda, realizadas análises dos parâmetros a seguir indicados, estando os resultados
todos abaixo dos respectivos limites de detecção, que se indicam entre parêntesis (mg/L):
hidrocarbonetos (0,001), nitritos (0,01), cianeto (0,05), manganês (0,05), zinco (0,05), cobre
(0,05), cobalto (0,005), arsénio (0,001), cádmio (0,002), crómio (0,002), níquel (0,02),
chumbo (0,01), antimónio (0,001) e selénio (0,001). Foram efectuadas 12 análises de azoto
amoniacal tendo-se observado apenas um valor (0,032) acima do limite de detecção (0,03).

Qualidade para Consumo Humano

As águas deste sistema podem ser consideradas de boa qualidade para abastecimento, sob o
ponto de vista químico, pois apenas o VMR do cloreto é ultrapassado. Em relação ao sulfato e
sódio, os valores dos respectivos VMRs tendem a ser alcançados ou ligeiramente
ultrapassados.

Uso Agrícola

As águas deste sistema pertencem à classe C2S1 pelo que representam um perigo de
salinização dos solos médio e perigo de alcalinização dos solos baixo.
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