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SISTEMA AQUÍFERO: MARGEM ESQUERDA (T3)

Figura T3.1 – Enquadramento litoestratigráfico do sistema aquífero
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Identificação

Unidade Hidrogeológica: Bacia do Tejo-Sado

Bacia Hidrográfica: Tejo, Sado, ribeira da Apostiça e Melides

Distritos: Évora, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal

Concelhos: Abrantes, Alcácer do Sal, Alcochete, Almada, Almeirim, Alpiarça, Avis,
Barreiro, Benavente, Chamusca, Constância, Coruche, Gavião, Grândola, Moita,
Montemor-O-Novo, Montijo, Mora, Palmela, Ponte de Sôr, Salvaterra de Magos,
Seixal, Sesimbra, Setúbal, Vendas Novas e Vila Franca de Xira

Enquadramento Cartográfico

Folhas 330, 331, 332, 333, 341, 342, 343, 344, 345, 353, 354, 355, 356, 364, 365, 366,
367, 368, 377, 378, 379, 380, 381, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 404, 405, 406, 407, 408, 418,
419, 420, 421, 422, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 441-B, 442, 443, 444, 445, 446, 453, 454,
455, 456, 464, 465, 466, 467, 475, 476, 477, 484, 485, 486, 494, 495 e 496 da Carta
Topográfica na escala 1:25 000 do IGeoE

Folhas 27-C, 27-D, 28-C, 30-D, 31-A, 31-B, 31-C, 31-D, 32-A, 32-C, 34-B, 34-C, 34-D,
35-A, 35-B, 35-C, 35-D, 38-B, 39-A, 39-C, 39-D, 42-A e 42-B do Mapa Corográfico de
Portugal na escala 1:50 000 do IPCC

Folhas 27-C, 27-D, 28-C, 30-D, 31-A, 31-B, 31-C, 31-D, 32-A, 34-B, 34-C, 34-D, 35-A,
35-B, 35-C, 35-D, 38-B, 39-A, 39-C e 39-D da Carta Geológica de Portugal na escala
1:50 000 do IGM

Figura T3.2 – Enquadramento geográfico do sistema aquífero
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Enquadramento Geológico

Estratigrafia e Litologia

A Bacia Terciária do Tejo-Sado constitui uma depressão alongada na direcção NE-SW,
que é marginada a W e N pelas formações mesozóicas da orla ocidental, a NE e E pelo
substrato hercínico e a sul comunica com o Atlântico na península de Setúbal (Figura T3.3).

Figura T3.3 - Perfil geológico da Bacia do Baixo Tejo

O enchimento é constituído por depósitos paleogénicos, miocénicos e pliocénicos,
recobertos em quase toda a área por depósitos quaternários. De acordo com Víctor et al., 1980
e Ribeiro et al., 1979, a espessura total dos depósitos cenozóicos da bacia pode atingir os
1400 m entre Benavente e Coruche, podendo o Neogénico atingir 1200 m (fig. T3.3).

O Paleogénico é constituído por arcoses, depósitos conglomeráticos, arenitos arcósicos e
argilitos e calcários margosos.

O Miocénico é caracterizado por depósitos continentais alternados por outros marinhos,
característicos de uma alargada planície aluvial, em forma de estuário, aberta ao Oceano
(entre as serras de Sintra e da Arrábida) e sujeita a transgressões e regressões do mar. Deste
modo, criaram-se ambientes de transição, fluviomarinhos, onde alternaram as acções
continentais, fluviais e nitidamente marinhas. A norte de Vila Franca de Xira predominam os
depósitos continentais (Arenitos de Ota). Os sedimentos são, fundamentalmente, oriundos do
continente: sedimentos detríticos, carreados pelos rios ou resultantes da precipitação simples,
ou por acção biológica de componentes arrastados do continente para o mar, em solução
(Simões,1998).

Na região de Lisboa, há "alternâncias de argilas, calcarenitos e areias, para a qual Cotter
(1903/04), com base em critérios litostratigráficos considerou VII divisões. Antunes (1971)
relaciona a série miocénica com ciclos sedimentares enquadrados por uma transgressão e pela
regressão seguinte" (Simões,1998).

Segundo Manuppella et al., (1999), G. Zbyszewski verificou que as divisões I, IVb, Va e
Vb são muito menos espessas na margem esquerda do Tejo e não ocorrem na Serra da
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Arrábida  e que, de um modo geral, aqui é muito menor o contributo de sedimentos de origem
continental, faltando, a bem dizer, as assentadas não marinhas.

O Pliocénico é constituído quase exclusivamente por areias, com intercalações lenticulares
de argilas. Estes sedimentos, que afloram em grande parte da área do sistema (ou estão a
pequena profundidade), são de origem fluvial, constituindo uma espessa série, essencialmente
arenosa, que na zona de Pinhal Novo ultrapassa as três centenas de metros (Azevedo, 1982).
Segundo a mesma autora seria relativamente delgada nos flancos N e S do sinclinal de
Albufeira, na região da Lagoa de Albufeira e no litoral ocidental. Porém, segundo Simões
(1998), a espessura na zona de Vale de Zebro, na Península de Setúbal, poderia atingir cerca
de 200 m. Espessuras da ordem de duas ou três centenas de metros são indicadas pela mesma
autora para grande parte da margem esquerda, até à zona de Alpiarça.

As formações pliocénicas definem uma superfície aplanada mergulhando para SW, da qual
se destaca a Serra de Almeirim com 170 m de altitude.

A oeste da ribeira de Coina, os depósitos pliocénicos são sobrepostos por uma formação
conglomerática - conglomerados de Belverde (Azevedo, 1982) - constituída por vários níveis
de material grosseiro  separados por níveis arenosos.

Nos pontos mais elevados da Península de Setúbal, formando cabeços dispersos pela
planície, nomeadamente a NW e SE de Palmela, observa-se uma formação de matriz areno-
argilosa vermelha, com fracção grosseira abundante, constituída por calhaus
predominantemente de quartzo anguloso a sub-anguloso, cuja espessura não ultrapassa 30-40
metros - Formação vermelha de Marco Furado (Azevedo, 1982).

Associados com a rede hidrográfica do Tejo ocorrem os depósitos de terraços e de aluviões
modernas.

Tectónica

A estrutura da bacia é bastante simples, apresentando-se as formações que a preenchem
sempre sub-horizontais e os bordos coincidem com falhas normais, activas durante a
subsidência da bacia. Apenas no bordo noroeste os terrenos mesozóicos cavalgam o terciário
(Ribeiro et al., 1979).

Em Vila Franca de Xira, o Jurássico superior está separado da planície aluvial do Tejo por
uma escarpa de falha com orientação NE-SW, formando um degrau com cerca de duzentos
metros.

Do ponto de vista estrutural  interessa destacar um estrutura  em "graben" com direcção
N-S, entre Alcochete e Setúbal, com largura média de 2 km e associada com a presença de
uma estrutura diapírica profunda na área de Pinhal Novo. Esta estrutura prolonga-se de
Alcochete para Benavente com orientação paralela ao actual leito do rio Tejo.

A zona vestibular do vale do Tejo é caracterizada por uma actividade sísmica importante,
relacionada por estruturas profundas de que se destaca a chamada falha do Tejo. Esta falha,
com orientação provável N30E, é mal conhecida pois encontra-se coberta pelas aluviões e
outros depósitos recentes (Cabral, 1995).
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Hidrogeologia

Características Gerais

Este sistema aquífero constitui, juntamente com o da Margem direita e o das Aluviões do
Tejo, uma grande unidade hidrogeológica cujo suporte são os sedimentos que preenchem a
bacia terminal do Tejo-Sado.

Provavelmente, as aluviões do Tejo, incluindo a zona do estuário, são áreas de descarga
dos sistemas aquíferos subjacentes (margens direita e esquerda), pois existia artesianismo
repuxante, em muitas regiões do vale do Tejo, antes da entrada em exploração mais ou menos
intensiva daqueles sistemas. Sendo o Tejo o eixo drenante principal da bacia é possível que
constitua uma divisória hidráulica, justificando-se, assim, a separação entre sistemas aquíferos
da margem direita e margem esquerda. A presença de um importante acidente, a falha do
Tejo, e de diferenças nos ambientes de sedimentação, em parte resultantes da presença do
mesmo acidente, são outros factos a favor da referida separação.

No limite NW, o sistema é coberto pelas aluviões do Tejo. Os limites NE, SE e S são
constituídos pelos contactos com rochas ígneas e metamórficas do Maciço Hespérico.

Os cursos de água principais, provenientes do Maciço Hespérico, cortam as formações
terciárias através de vales largos e pouco profundos. As direcções principais da rede de
drenagem são NE-SW ou SE-NW, mudando para E-W quando cortam os terrenos
quaternários.

O sistema aquífero é formado por várias camadas porosas, em geral confinadas ou
semiconfinadas. São frequentes as variações laterais e verticais nas fácies litológicas,
responsáveis por mudanças significativas nas condições hidrogeológicas. A passagem das
formações continentais miocénicas para as marinhas, são graduais. Desta complexidade
litológica e estrutural, resulta um conjunto alternante de camadas aquíferas separadas por
outras de permeabilidade baixa ou muito baixa (aquitardos e aquiclusos), nalguns locais com
predomínio de uma ou outra classe de formações hidrogeológicas.

Para a série calco-gresosa marinha, conhecem-se espessuras superiores a 450 m na
Península de Setúbal (Mitrena) e superior a 380 m na Apostiça (Sesimbra). Em Almeirim
existe um furo de captação de água que atingiu os 336 m sem deixar de atravessar os Arenitos
de Ota.

As características do sistema variam em função da importância das camadas pliocénicas e
da constituição e espessura das formações miocénicas. Assim, na Península de Setúbal o
sistema é constituído por um aquífero superior livre, instalado nas camadas do topo do
Pliocénico e depósitos detríticos mais recentes, sobrejacente a um aquífero confinado,
multicamada, que tem por suporte as camadas da base do Pliocénico e camadas greso-
calcárias atribuídas ao Helveciano superior. Subjacente a este conjunto, separado por
formações margosas espessas, existe ainda um outro aquífero confinado, também
multicamada, tendo por suporte formações greso-calcárias da base do Miocénico. No entanto,
este aquífero tem sido pouco explorado devido à sua menor produtividade e inferior qualidade
das suas águas.

Tratando-se de um sistema aquífero extenso, é possível individualizar vários tipos de
escoamentos e áreas hidrogeologicamente diferenciadas:
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§ escoamentos locais, isto é, escoamentos pouco extensos cujas áreas de descarga são as
linhas de água adjacentes e as de recarga são os interflúvios. Tratam-se de escoamentos
onde predominam os sentidos de fluxo descendentes e laterais.

§ escoamentos extensos e profundos, com circulação à escala da bacia, onde se podem
individualizar muito bem três áreas ou zonas de escoamento: a recarga onde o fluxo é
descendente, a intermédia ou de transferência e a de descarga com fluxos ascensionais,
que corresponde às áreas adjacentes ao grande eixo drenante (rio Tejo) e ao nível de
base da bacia hidrográfica (nível médio no Oceano Atlântico).

§ a terceira classe corresponde a escoamentos intermédios, que podem incluir uma ou
mais bacias dos tributários principais.

Como resultado do que antes foi enunciado, a configuração geral do escoamento
subterrâneo na bacia do Tejo deverá dar-se em direcção ao rio Tejo e ao longo do sistema
aquífero até ao Oceano Atlântico. Isto é, das "terras altas" marginais, onde predomina a
recarga, em direcção ao Tejo, onde poderá descarregar nas aluviões, por drenância
ascendente, e em direcção ao Oceano, segundo uma direcção que, na península de Setúbal, se
aproxima da perpendicular à linha de costa, nomeadamente a sul da cadeia da Arrábida.

Este modelo conceptual e geral de escoamento é apoiado por observações de níveis
piezométricos na parte central da bacia e na fase inicial da exploração do sistema, de que se
dão três exemplos:

§ na Lezíria de Vila Franca de Xira, em regime natural, o potencial hidráulico no sistema
terciário era superior ao do aquífero aluvionar sobrejacente, aumentava com a
profundidade (nas camadas a cerca de 500 m profundidade, em 1974, estava cerca de
10 m acima da cota da superfície do terreno) em demonstração clara de que se trata de
zona de descarga (Mendonça, 1996);

§ na península da Mitrena, a sul de Setúbal, em 1960, antes da exploração intensiva, o
aquífero greso-calcário tinha a superfície piezométrica à cota aproximada de +6,5 m,
superior à do aquífero pliocénico e inferior ao nível da água das formações inferiores,
"margo-gresosa" e "greso margosa" (conforme resultados de ensaios realizados em
1971 na zona do sapal do estuário do Sado);

§ furos com artesianismo repuxante, principalmente os profundos, no Miocénico, nos
concelhos do Seixal, Montijo, Almada, Barreiro, Moita, Setúbal e Palmela.

 O sistema aquífero é recarregado pela precipitação atmosférica, por infiltração nos leitos
das linhas de águas, na parte mais elevada do seu percurso na bacia.

A fronteira com o oceano é particularmente delicada a sul de Setúbal, onde há uma
importante zona industrial que extrai um caudal actual provavelmente da ordem de 1 m3 /s e
que no passado, relativamente recente, ultrapassava este valor. Este campo de captações
explora o aquífero greso-calcário miocénico que já foi referido.

Os limites para o lado do oceano são difíceis e incertos de estabelecer com base nos
conhecimentos existentes: a cartografia geológica não é suficientemente detalhada na
litostratigrafia e na estrutura para se poderem assumir com segurança, por exemplo, a área de
afloramento da série greso-calcária na plataforma continental, se é que aflora, ou se ocorre
uma camada confinante ou semiconfinante em posição estrutural que permita desempenhar
função protectora ou reguladora entre o aquífero greso-calcário e o oceano e/ou camadas
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aquíferas sobrejacentes. Isto é, não se sabe se a parte terminal do sistema aquífero tem (ou
tinha) descarga "franca" para o oceano ou se tem terminação estilo "fundo de saco".

Sabe-se que o sistema aquífero na parte norte da península de Tróia contém água salgada
(furo AC1 (CEOME) com 242 m de profundidade) ao contrário da parte sul. Tal facto poderia
ser explicado por razões estruturais, associadas a uma falha que seria o prolongamento para
sul da falha de Pinhal Novo.

Outras salinizações na zona de Cachofarra também vão no sentido de que a relação água
doce/água salgada não está estável neste sector de Setúbal do sistema aquífero.

Para além destas relações laterais, o sistema aquífero nesta zona terminal está sujeito a
interacção de orientação vertical com a água salgada. A partir da primeira metade da década
de 1960, com a entrada em funcionamento dos importantes abastecimentos industriais, os
níveis têm vindo a descer, com os níveis estáticos à cota -20 m (em 1960 era de +6,5 m) e
com níveis dinâmicos nas captações que atingem -40 m (Mendonça, 1992). Esta descida de
níveis pode ser encarada nas perspectivas seguintes de transporte de sais:

§ promove o movimento da água do aquífero no sentido do oceano para o continente.

§ promove a drenância vertical da água salgada do estuário e do aquífero pliocénico
adjacente. Parece já haver indício de que a parte superior do aquífero greso-calcário
estará contaminado. Sendo este aquífero constituído por alternâncias de camadas de
permeabilidade diferente, a contaminação progredirá camada por camada, com
velocidade de avanço dependente da permeabilidade vertical, da porosidade efectiva e
dos gradientes instalados.

§ promove a drenância vertical ascendente das formações subjacentes que, como já se
disse, têm água de pior qualidade. O mecanismo de contaminação é idêntico ao anterior
mas inicia-se pela base do aquífero.

§ promove a propagação salina interaquíferos a partir de roturas no entubamento
provocadas pela água salgada (Mendonça, 1992). Além de captações com deficiências
construtivas há furos abandonados e não neutralizados.

Para a caracterização dos principais aspectos da produtividade e qualidade, serão
considerados separadamente os aquíferos que têm como suportes principais: o Pliocénico,
o Miocénico com características marcadamente continentais (Arenitos de Ota) e o
Miocénico francamente marinho.

Parâmetros Hidráulicos e Produtividade

As produtividades das captações implantadas no Pliocénico, são caracterizadas pelas
seguintes estatísticas, calculadas a partir de 124 dados (Quadro T3.1).

Média Desvio
Padrão

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

18,6 14,0 0,08 8,1 15,5 24,0 66,6

Quadro T3.1 - Principais estatísticas dos caudais (L/s) para o Pliocénico
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Figura T3.4 - Distribuição cumulativa dos caudais para o Pliocénico

As produtividades das captações implantadas nos Arenitos de Ota são caracterizadas pelas
estatísticas que constam do Quadro T3.2, calculadas a partir de 134 dados.

Média Desvio
Padrão

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

14,7 15,6 0,5 5,6 9,7 16,8 90,0

Quadro T3.2 - Principais estatísticas dos caudais (L/s) para os Arenitos de Ota

Figura T3.5 - Distribuição cumulativa dos caudais para os Arenitos de Ota

As produtividades das captações implantadas nas formações miocénicas francamente
marinhas são caracterizadas pelas estatísticas que constam do Quadro T3.3, calculadas a partir
de 67 dados.

Média Desvio
Padrão

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

39,1 25,5 4,1 19,6 35,0 54,4 110,0

Quadro T3.3 - Principais estatísticas dos caudais (L/s) para as formações miocénicas

francamente marinhas



Sistemas Aquíferos de Portugal Continental  

                                                                                                                                                                                                           

Sistema Aquífero: Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda (T3) 623

Figura T3.6 - Distribuição cumulativa dos caudais para as formações miocénicas

francamente marinhas

A produtividade das captações é mais elevada na região central, onde o sistema é coberto
pelas aluviões e terraços (caudal > Q3). Para leste os caudais diminuem: na região a leste de
Chamusca os caudais são, em geral, menores que a mediana.

As características da distribuição dos parâmetros hidráulicos, para os aquíferos
considerados, pode-se resumir da seguinte forma:

Pliocénico

Transmissividades, obtidas através de 15 ensaios de bombagem, variam entre 100 e
3000 m2/dia. A transmissividade estimada a partir de 135 caudais específicos situa-se entre 19
e 2029 m2/dia, estando os mais frequentes entre 97 m2/dia e 305 m2/dia.

Arenitos de Ota

Transmissividades, obtidas através de 2 ensaios de bombagem, variam entre 129 e
500 m2/dia. A transmissividade estimada a partir de 176 caudais específicos situa-se entre 3 e
1500 m2/dia, estando os mais frequentes entre 45 m2/dia e 179 m2/dia.

Formações miocénicas francamente marinhas

Transmissividades, obtidas através de 2 ensaios de bombagem, variam entre 1728 e
3456 m2/dia. O coeficiente de armazenamento é igual a 10-3. A transmissividade estimada a
partir de 101 caudais específicos situa-se entre 29 e 4100 m2/dia, estando os mais frequentes
entre 127 m2/dia e 693 m2/dia.

Por outro lado, a consulta da bibliografia permite caracterizar, mais em pormenor, algumas
áreas restritas.

Mendonça, 1996, considerou nos furos de captação realizados entre Vila Franca de Xira e
Porto Alto, duas séries: uma corresponde aos furos que captam até profundidades de 250 a
350 m (a designação tem o índice 250) e a outra aos furos que vão abaixo desta profundidade
(índice 500). Com base na interpretação de 51 curvas de evolução dos níveis de água em furos
de bombagem, conclui-se que a média dos valores calculados através dos ensaios em furos
das séries 250 e 500 são T250=1815 m2/dia e T500=1210 m2/dia. A observação de níveis da
água em furos de observação possibilitou, em 5 casos, a determinação do coeficiente de
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armazenamento. A média dos valores calculados através de ensaios nos furos das séries 250 e
500 é S250 = 1,6×10-3 e S500 = 5,9×10-4, respectivamente. O valor S = 2,2×10-3 deverá ser uma
boa estimativa do coeficiente de armazenamento da espessura total do aquífero terciário
captado.

Transmissividades calculadas a partir de ensaios de bombagem realizados em alguns furos
permitem separar algumas zonas. Assim, na área de Almada, Seixal e Barreiro a
transmissividade é superior a 864 m2 /dia; na zona de Rio Frio é da ordem de 2850 m2/dia e o
coeficiente de armazenamento igual a 1,8×10-3; na zona industrial de Setúbal a
transmissividade determinada é igual a 1900 m2/dia e S = 10-3 (D’Orval, 1973).

Simões, 1998, interpretou numerosos ensaios de bombagem e estudou a relação entre a
transmissividade e o caudal específico e apresenta esboços da distribuição espacial desta
variável.

Análise Espaço-temporal da Piezometria

Tal como acontece com o sistema da margem direita do Tejo, também aqui se verifica a
ausência de um conjunto recente de medidas de nível, referidas a uma mesma época e
discriminadas por cada um dos aquíferos que compõem o sistema.

Os dados disponíveis apenas permitem efectuar uma caracterização muito geral: níveis
elevados junto do limite leste, níveis baixos junto ao Tejo, indicando, portanto, escoamento na
direcção deste.

De Abrantes até Alcochete, a direcção de fluxo é aproximadamente perpendicular à
direcção do rio Tejo, dirigindo-se para este, ou seja, de sudeste para noroeste. Em termos
médios, os níveis piezométricos na vizinhança do rio Tejo, apresentam valores apenas
ligeiramente superiores à cota do nível do rio, funcionando este como descarga natural do
sistema, podendo o fluxo ser invertido em alturas de maiores extracções.

As áreas onde se verifica uma exploração mais acentuada são caracterizadas por situações
particulares. Assim, os níveis piezométricos médios na região da península de Setúbal
encontram-se muito próximos do nível do mar, com ocorrência de alguns valores negativos,
por exemplo, perto de Almada, Seixal, Barreiro e Montijo. Em termos gerais, na Península de
Setúbal o escoamento dá-se de Sul para Norte, com um gradiente muito baixo. Na região de
Mitrena, onde existe elevada concentração de extracções para indústria, observa-se uma área
onde os níveis piezométricos se apresentam negativos, atingindo valores da ordem dos –20 m.
A inversão do fluxo natural, devido à presença das referidas depressões na superfície
piezométrica, poderia justificar algumas das contaminações verificadas em furos da Câmara
do Barreiro (AC1 e AC2 com zonas de entrada a cerca de uma centena de metros de
profundidade), provocadas por águas mais mineralizadas. Também na Margueira (Almada),
houve contaminações provocadas pelo avanço da frente salina e pela instalação, em
bombagem, de um gradiente vertical ascendente que provocou a salinização da água de
captações e de camadas aquíferas cada vez mais superficiais (Mendonça, 1993).

A depressão dos níveis piezométricos nos aquíferos mais explorados, associada à presença
de roturas no revestimento dos furos, provoca contaminações inter-aquíferos, que nas zonas
estuarinas, se podem traduzir por subida elevada da mineralização da água.
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Balanço Hídrico

O sistema tem sido objecto de vários estudos dos quais se destaca, pelo seu pioneirismo e
meios envolvidos, o projecto da Península de Setúbal (PNUD/POR/77/015), de que resultou
um modelo matemático (DGRAH, PNUD, 1980). Neste modelo são integrados os sistemas da
Margem Direita e Margem Esquerda e Aluviões do Tejo.

No referido estudo, os recursos renováveis daquele conjunto de sistemas foram avaliados
em 1100 hm3 /ano. Admitindo que a componente de recarga directa a partir da precipitação
constitui a quase totalidade daquele valor, ele corresponderia a uma taxa de recarga próximo
de 20% da precipitação média da bacia.

Tendo em conta as características litológicas e topográficas do sistema, pensa-se que será
preferível adoptar valores mais conservativos, pelo que se propõe como valor aceitável cerca
de 700 hm3/ano.

Este sistema é muito explorado para abastecimento público, indústria e regadio. As
extracções na península de Setúbal deverão ser da ordem dos 58 hm3/ano, considerando uma
população residente de 800000 pessoas e uma capitação de 200 L/habitante.dia. As extracções
em 1984 eram de cerca de 41 hm3/ano. Nos restantes concelhos as extracções estimam-se,
com base no inventário de saneamento básico de 1994, em cerca de 17 hm3/ano.

As extracções para indústria na península de Setúbal eram, em 1984, de cerca de
50 hm3/ano. É provável que este valor se tenha mantido até à actualidade, já que o acréscimo
devido a novas indústrias deverá ter sido compensado pelo encerramento de outras e pelo
recurso a outras técnicas menos exigentes, em termos de consumo de água. Quanto às
extracções na restante área do sistema, embora não se disponha de nenhum inventário que
permita quantificá-las com rigor, serão, certamente, muito inferiores àquele total.

De acordo com estimativas de Lobo Ferreira e Oliveira (1993), o total das extracções para
uso agrícola, no conjunto dos concelhos abrangidos pelo sistema, era de 457 hm3/ano. Tendo
em conta que, do total da área daqueles concelhos, apenas 53% coincide com a área coberta
pelo sistema aquífero, e, admitindo uma distribuição homogénea dos usos, obtém-se como
extracções para rega um total da ordem dos 240 hm3/ano.

Pode-se, pois, concluir que, mesmo tendo em conta as incertezas das estimativas
anteriores, o sistema é excedentário, pelo que o balanço global é equilibrado principalmente
através de saídas para a rede de drenagem superficial.

Resultados obtidos por modelação matemática

Para os sistemas da Bacia do Tejo-Sado foram elaborados vários modelos matemáticos,
uns considerando todo o conjunto de sistemas, outros considerando sectores restritos. Em
seguida faz-se uma caracterização sumária desses trabalhos, em particular dos balanços
hídricos obtidos.

O modelo de PNUD (1980)

O primeiro modelo numérico (início em 1977) resultou de um projecto de cooperação entre
o Governo de Portugal, por intermédio da então Direcção Geral dos Recursos e
Aproveitamentos Hidráulicos (DGRAH), e o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
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O estudo e a simulação envolveram o que a equipa de projecto designou por "Sistema
Aquífero Mio-Pliocénico do Tejo e Sado".

Segundo PNUD (1980), o sistema tem uma área total de cerca de 8200 km2 sem contar a
área sob os estuários do Tejo e Sado e na plataforma continental; tem espessura média que
varia entre 200 m e 300 m, podendo atingir 600 m ou 700 m, no centro da península de
Setúbal, e reduzir-se a menos de 100 m no limite oriental. O nível argiloso, com
comportamento de aquitardo, encontra-se à profundidade média de 100 m.

As condições nos limites compreendem fronteiras impermeáveis, no limite oriental e sul;
fronteira impermeável, com locais de alimentação lateral, nos limites ocidental e norte;
potencial constante na fronteira com o oceano, localizado alguns quilómetros "off-shore".

A simulação foi feita através de um modelo com malha variável de 2×2 km2, 2×4 km2 e
4×4 km2 tendo sido utilizado o método numérico das diferenças finitas.

O balanço para todo o sistema e subsistemas está transcrito no quadro T3.4

Entradas m3/s Saídas m3/s
Sistema
Infiltração das chuvas 40,1 Drenagem pelos rios 42,3
Infiltração nos rios 0,2 Saídas subterrâneas para o mar 6,4
Alimentação lateral 12,5 Bombagem 3,9
Drenância sistema /estuário 0,4 Drenância sistema/mar, estuários 0,6
Total 53,2 53,2
Sub-sistema confinado
Alimentação lateral 1,7 Saída subterrânea para o mar 0,8
Drenância inter-sub-sistemas 7,9 Drenância inter-sub-sistemas 4,7
Drenância sub-sistema/estuário 0,4 Drenância sub-sistema/mar, estuário 0,6

Bombagem 3,9
Total 10,0 10,0
Sub-sistema livre
Infiltração das chuvas 40,1 Drenagem pelos rios 42,3
Infiltração dos rios 0,2 Saídas subterrâneas para o mar 5,6
Alimentação lateral 10,8 Drenância inter-sub-sistemas 7,9
Drenância inter-subsistemas 4,7
Total 55,8 55,8

Quadro T3.4 - Balanço hídrico para o sistema e subsistemas aquíferos
segundo o Modelo de PNUD

Modelo do Plano Director da EPAL

O modelo, elaborado pelo consórcio de empresas GESTÁGUA (Procesl, Compagnie
Generale des Eaux Portugal e Profabril), que informa o Plano Director da EPAL, com data de
1996, considera três aquíferos (camadas) distintos no vale do Tejo e apenas dois na península
de Setúbal:

Camada 1 - corresponde ao aquífero livre representado pelas aluviões modernas do vale do
Tejo, com relação hidráulica directa com o rio.

Camada 2 - compreende as aluviões profundas do rio Tejo (aquífero confinado) e as
camadas permeáveis do Pliocénico subjacente, que foram talhados pela abertura do vale e em
comunicação hidráulica com cascalheiras quaternárias profundas. O aquífero é confinado na
zona central e livre na periferia dos afloramentos.
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Camada 3 - Compreende a totalidade do reservatório do Miocénico, fortemente confinado
no centro da bacia, onde se encontra coberto pela camada 2, e livre nos limites, nas zonas em
que é directamente alimentado pela infiltração da água da chuva.

Intercalados entre as três camadas permeáveis, encontram-se camadas pouco permeáveis
que desempenham o papel de aquitardos (GESTÁGUA, 1996):

§ importantes depósitos de lodos aluviais entre a camada 1 (aluviões modernas) e a
camada 2 (Plioquaternário).

§ uma espessa série margosa ou argilo-margosa que encima os depósitos do Miocénico,
entre as camadas 2 e 3.

Este sistema foi modelado pelo método das diferenças finitas, utilizando malhas quadradas
de 8×8 km2, 2×2 km2 e 1×1 km2.

O modelo considera como fronteiras impermeáveis, os limites com o maciço antigo (a E e
SE), o limite a sul com a cadeia da Arrábida e "fronteiras suficientemente permeáveis para
permitir a passagem de fluxos subterrâneos não negligenciáveis no caso de contacto com o
maciço calcário das nascentes de Ota, Alviela e Alenquer". Considera ainda, fronteiras a
potencial constante, no limite com o oceano (a cerca de uma dezena de quilómetros "off-
shore" e no estuário do Tejo).

O balanço para o sistema aquífero é transcrito no quadro T3.5

Entradas m3/s Saídas m3/s
Chuvas infiltradas e irrigação 27,5 Captações
Fluxo subterrâneo nos limites 1,35 Plioquaternário 16,45
Perdas de cursos água 0,25 Miocénico 4,25
Contribuição estuários e oceano 0,45 Drenagem rios no vale do Tejo  6,8

Perdas para o mar e os estuários 2,05
Total 29,55 29,55

Quadro T3.5 - Balanço hídrico segundo o Modelo do Plano Director da EPAL

Em termos de percentagem, o balanço é descrito pelos valores do quadro T3.6

Entradas % Saídas %
Chuvas infiltradas e irrigação  93 Captações 70
Fluxo subterrâneo nos limites 4,5 Drenagem rios no vale do Tejo 23
Perdas de cursos água  1 Perdas para o mar e os estuários 7
Contribuição estuários e oceano 1,5
Total  100 100

Quadro T3.6 - Balanço hídrico, em percentagem, segundo o Modelo do Plano Director

da EPAL

Modelo de Hidrotécnica Portuguesa - HP (1994)

No âmbito do "Estudo de caracterização dos aquíferos e dos consumos de água na
península de Setúbal", realizado para a EPAL, HP (1994) apresenta a simulação matemática
do escoamento subterrâneo na península de Setúbal.
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A modelação foi baseada no seguinte modelo conceptual (HP,1994):

§ um aquífero superficial livre: "de uma maneira geral composto pelas formações
posteriores ao Pliocénico". A base deste aquífero coincidia com o topo da primeira
camada da coluna litológica das sondagens com espessura significativa de argila.

§ um aquitardo: corresponderia "à base do Quaternário ou ao topo do Pliocénico" e seria
constituído, predominantemente, por formações argilosas. Teria espessura variável,
entre 1 m, nos extremos SW e NE da área modelada, e mais de 80 m, nas zonas do
Montijo e de Pegões.

§ Um aquífero profundo, confinado: seria "multicamada, composto por formações
datadas do Pliocénico e do Miocénico" (areias e argilas, arenito calcário e margas - o
topo do Miocénico estaria associado às bancadas de arenito calcário menos profundas).

O modelo é formado por 74×54 células quadradas com 1 km de lado e limitado por
fronteiras impermeáveis e a potencial constante. Na camada superior, as células a potencial
constante localizam-se: no extremo NE, para fazer a ligação com a parte de montante do
sistema aquífero; a sul, no estuário do Sado; a W, na linha de costa; a NE, no estuário do Tejo,
entre Almada e Alcochete; e ao longo das linhas de água principais. A camada inferior, só tem
células a potencial constante no extremo NE, para fazer a ligação com a parte de montante do
sistema aquífero, e a W, na linha de costa.

O balanço hídrico considerado no modelo é dado pelo quadro T3.7

Entradas hm3/ano Saídas hm3/ano
Recarga aquíferos Consumos em 1992
Infiltração da chuva 239 Urbano 55
Perdas sistemas abastecimento 19 Industrial 56
Infiltração da rega 12 Rega 79
Fluxo subterrâneo nos limites Fluxo subterrâneo
Aquífero superficial 72 Aquífero superficial 130
Aquífero profundo 66 Aquífero profundo 55
Total 408 375

Quadro T3.7 - Balanço hídrico segundo o modelo da HP

De acordo com os dados apresentados por HP (1994), o balanço não estará completo.
Ficará certo se os 33 hm3/ano, apresentados como "escoamento superficial directo calculado
pelo BALSEQ", forem contabilizados, o que não parece correcto.

Para se poder comparar com os modelos anteriores, na parte do balanço que interessa, ter-
se-ia para os aquíferos (Quadro T3.8)

Entradas m3/s Saídas m3/s
Aquífero superficial 2,28 Aquífero superficial 4,12
Aquífero profundo 2,09 Aquífero profundo 1,75
Drenância (relativamente ao aquífero
superficial)

0,97 Drenância (relativamente ao aquífero
superficial)

3,96

Quadro T3.8 – Balanço hídrico para os aquíferos

Isto é, perder-se-iam pelas fronteiras da área considerada, 5,87 m3 /s.
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Qualidade

Considerações Gerais

Pliocénico

As análises de que se dispõe datam da década de noventa e foram obtidas, na maior parte,
em captações de abastecimento público. As fácies destas águas são cloretadas sódicas e
cálcicas e algumas apresentam fácies bicarbonatada calco-magnesiana.

Figura T3.7 - Diagrama de Piper para o Pliocénico

n Média Desvio
Padrão

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

Condutividade
(µS/cm)

55 282 148 96 152 260 409 576

 pH 55 6,5 0,6 4,7 6,2 6,4 6,9 7,8
Bicarbonato (mg/L) 28 64 56,4 12,2 24,4 42,7 74,7 201,3
Cloreto (mg/L) 36 52,2 21,7 21,3 35,4 43,8 64,8 96,2
Ferro (mg/L) 15 0,18 0,46 0 0 0,02 0,10 1,80
Potássio (mg/L) 28 3,4 1,4 0,4 2,6 3,2 3,9 6,95
Nitrato (mg/L) 36 5,7 6,9 0 1,9 3,5 6 32,4
Nitrito (mg/L) 21 0,01 0,02 0 0 0 0,03 0,07
Sulfato (mg/L) 26 11,9 6,2 5,7 7,2 10,6 14,2 32,9
Dureza Total (mg/L) 36 89,1 94,1 2 22,5 54,8 140,5 490
Oxidabilidade (mg/L) 15 0,41 0,22 0,16 0,24 0,34 0,56 0,92
Sódio (mg/L) 28 26,5 10,3 14,1 18,6 22,7 35,9 54



Sistemas Aquíferos de Portugal Continental  

                                                                                                                                                                                                           

Sistema Aquífero: Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda (T3) 630

Cálcio (mg/L) 32 15,6 15,4 1,7 3,6 7,9 26,3 46,5
Magnésio (mg/L) 32 7,0 5,5 1,4 2,8 5,4 8,7 20,1

Quadro T3.9 – Principais estatísticas das águas provenientes das formações pliocénicas

Foram ainda realizadas seis análises a três metais: arsénio, cádmio e níquel. O intervalo de
valores para cada um deles é o seguinte: arsénio, entre 0 e 0,018 mg/L; cádmio, entre 0 e
0,001 mg/L; níquel, entre 0 e 0,005 mg/L.

Também alguns parâmetros microbiológicos foram determinados, como os coliformes
totais, os coliformes fecais e o número total de germes. Para os dois primeiros parâmetros,
apenas uma análise deu positiva, enquanto para os germes, de um total de 24 análises, apenas
três não acusaram. O máximo registado foi de 190 germes, a 37ºC.

Arenitos de Ota

Dispõe-se de um conjunto de análises realizadas, maioritariamente, em captações de
abastecimento público. As amostras foram recolhidas num período compreendido entre 1990
e 1998 e muitas delas correspondem a colheitas realizadas em diferentes anos, mas para o
mesmo ponto de água.

As águas desta formação apresentam fácies bicarbonatada sódica e cálcica.

Figura T3.8 - Diagrama de Piper para as águas captadas nos Arenitos de Ota
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n Média Desvio
Padrão

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

Condutividade
(µS/cm)

62 257 126 93 166 234 290 680

 pH 34 6,9 0,5 5,7 6,5 6,9 7,4 8,0
Bicarbonato (mg/L) 14 95,8 47,2 30,5 62,4 83,8 114,5 195
Cloreto (mg/L) 34 33,7 13,3 15 23,1 31,4 42,5 71
Ferro (mg/L) 21 0,68 1,99 0,01 0,03 0,09 0,20 8,57
Potássio (mg/L) 32 3,6 7,1 1,4 1,8 2,2 2,6 42
Nitrato (mg/L) 54 2,9 3,9 0,2 0,6 1,2 3,4 16,8
Nitrito (mg/L) 9 0,01 0,03 0 0 0 0,02 0,09
Sulfato (mg/L) 19 13 12,3 1,3 5,3 8,7 16,6 46,9
Dureza Total (mg/L) 27 41 26 12 28 40 49 150
Alcalinidade (mg/L) 24 63 35 17 42 55 67 148
Sódio (mg/L) 32 35 17,8 13,2 26,3 29,1 41,9 107,4
Cálcio (mg/L) 34 7,2 8,5 1,1 2,7 6,2 8,6 51
Magnésio (mg/L) 30 4,7 1,9 1,6 3,3 4,1 5,9 9,2

Quadro T3.10 - Principais estatísticas das águas do sistema aquífero Bacia do Tejo-

Sado/Margem Esquerda (Arenitos de Ota)

Miocénico francamente marinho

As análises que se dispõe para caracterizar esta formação são provenientes de captações de
abastecimento público e foram realizadas na década de 90. Muitas das análises correspondem
a colheitas feitas em diferentes anos, para a mesma captação.

A fácies destas águas é bicarbonatada calco-magnesiana, o que demonstra bem o carácter
predominantemente carbonatado destas formações.

Figura T3.9 - Diagrama de Piper para as águas do Miocénico francamente marinho
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n Média Desvio
Padrão

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

Condutividade
(µS/cm)

87 483 243 230 311 441 491 1258

 pH 65 7,7 0,2 7,2 7,5 7,7 7,8 8,4
Bicarbonato (mg/L) 26 146,8 21,8 110 134,1 143,2 162 189
Cloreto (mg/L) 74 79,5 67,2 24,8 50,3 57,6 63 299
Ferro (mg/L) 8 0,009 0,01 0 0 0,006 0,01 0,03
Potássio (mg/L) 25 2,9 1,4 0,4 2,2 2,4 3,6 7,2
Nitrato (mg/L) 26 2,4 1,7 0 1,1 1,9 3,8 7,3
Nitrito (mg/L) 11 0,01 0,02 0 0 0 0,03 0,04
Sulfato (mg/L) 26 11,7 5,8 5,6 8,3 10,1 12,7 31,9
Dureza Total (mg/L) 33 172,8 150,8 72 120 145 164 970
Sódio (mg/L) 25 23,9 8,2 12,6 17,6 20,1 29,8 42,1
Cálcio (mg/L) 29 41,7 14,9 17,2 32 41 47,6 82,1
Magnésio (mg/L) 29 10,4 6,4 0,6 7,8 8,7 11 33,1

Quadro T3.11 – Principais estatísticas das águas captadas nas formações miocénicas

francamente marinhas

Pliocénico e Miocénico francamente marinho

Uma grande parte das captações que se situam na península de Setúbal captam,
conjuntamente, água da base do Pliocénico e das formações miocénicas mais profundas.
Assim, uma vez que é possível fazer esta separação, apresentam-se, igualmente, as principais
estatísticas para as águas captadas nestas duas formações. As análises químicas, tal como as
anteriores, foram realizadas na década de 90.

As fácies destas águas de mistura de duas formações demonstram este aspecto, uma vez
que temos fácies bicarbonatadas cálcicas, cloretadas sódicas e ainda cloretadas cálcicas.
Como se observa, temos as fácies típicas para cada uma das formações, tal como se referiu
para o Pliocénico e para a Série calco-gresosa marinha (miocénico francamente marinho).
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Figura T3.10 - Diagrama de Piper para as águas captadas do Pliocénico e Miocénico

francamente marinho

n Média Desvio
Padrão

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

Condutividade
(µS/cm)

169 386 96 125 326 409 456 583

 pH 139 6,8 0,6 5,6 6,4 6,8 7,4 8,1
Bicarbonato (mg/L) 34 113 54 12 63 122 159 177
Cloreto (mg/L) 136 59 22,9 21,3 49,4 54,1 70,9 213
Ferro (mg/L) 44 0,16 0,35 0 0 0,032 0,17 1,62
Potássio (mg/L) 38 3,1 1,0 1,3 2,5 3,1 3,4 7,0
Nitrato (mg/L) 75 6,9 11 0,3 1,5 2,5 5,8 43,5
Nitrito (mg/L) 53 0,006 0,01 0 0 0 0,007 0,04
Sulfato (mg/L) 42 13 9,7 4,9 7,7 9,6 13,5 47,6
Dureza Total (mg/L) 79 139 136 12 99 120 146 930
Oxidabilidade (mg/L) 44 0,5 0,6 0,1 0,2 0,3 0,5 4,2
Sódio (mg/L) 38 25,6 9,9 14,1 19,4 22,3 27 62
Cálcio (mg/L) 53 33,7 18,5 2,8 26,3 32,7 41,5 105,8
Magnésio (mg/L) 53 7,3 4,5 1,3 4,2 6 8,8 24,8

Quadro T3.12 – Principais estatísticas para as águas captadas nas formações pliocénicas

e miocénicas francamente marinhas
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Qualidade para Consumo Humano

Os nitratos só ultrapassam o VMR nas águas captadas no Pliocénico, o que é natural pois
esta formação aflora em grande extensão e apenas apresenta alguns níveis lenticulares de
argilas.

Pliocénico

Com excepção do ferro, todos os outros parâmetros analisados não excedem o VMA. Os
cloretos, sódio, azoto amoniacal, nitratos e sulfatos são os que excedem os respectivos VMR,
com destaque para os cloretos, com uma percentagem de 94 de violações. Assim, a qualidade
desta água para consumo humano é fraca, como evidencia o quadro T3.13.

Anexo VI Anexo I –Categoria A1
Parâmetro

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

pH 100 0 0 100 0

Condutividade 75 25 100 0

Cloretos 6 94 100 0

Dureza total 0

Sulfatos 96 4 0 100 0 0

Cálcio 100 0

Magnésio 100 0 0

Sódio 36 64 0

Potássio 100 0 0

Nitratos 97 3 0 97 3 0

Nitritos 0

Azoto amoniacal 36 45 0 36 45

Oxidabilidade 100 0 0

Ferro 67 33 13 73 27 13

Quadro T3.13 – Apreciação da qualidade da água captada nas formações pliocénicas

face aos valores normativos

Arenitos de Ota

Da análise do Quadro T3.14, onde os valores estão expressos em percentagem, verifica-se
que o único parâmetro que excede o VMA definido no Anexo VI do Decreto-Lei N.º 236/98,
de 1 de Agosto, é o potássio, em cerca de 3% do total das análises. Os restantes parâmetros,
estão abaixo dos respectivos VMA.
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Quanto às violações do VMR, já se observam mais parâmetros, como a condutividade, os
cloretos, os sulfatos, o sódio e o potássio, quando se comparam com o Anexo VI. Mas se
compararmos com o Anexo I, então nenhum excede o VMR.

Anexo VI Anexo I –Categoria A1
Parâmetro

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

PH 100 0 0 100 0

Condutividade 87 13 100 0

Cloretos 32 68 100 0

Dureza total 0

Sulfatos 84 16 0 100 0 0

Cálcio 100 0

Magnésio 100 0 0

Sódio 9 91 0

Potássio 97 3 3

Nitratos 100 0 0 100 0 0

Nitritos 0

Azoto amoniacal 100 0 0 100 0

Oxidabilidade 100 0 0

Ferro 10 0 0 10 0 0

Quadro T3.14 – Apreciação da qualidade face aos valores normativos, para as águas

captadas nos Arenitos de Ota

Miocénico francamente marinho

É a dureza total o único parâmetro que ultrapassa o VMA definido no Decreto-Lei N.º
236/98, de 1 de Agosto, Anexo VI. Dos restantes parâmetros, destacam-se a condutividade, os
cloretos, o sódio e o azoto amoniacal por serem aqueles que apresentam as maiores
percentagens de violações dos respectivos VMR.

Uma vez que estas formações se encontram a grande profundidade, nunca aflorando e
estando protegidas por uma espessa camada de margas que se encontra sobrejacente, os
valores de nitratos traduzem bem essa protecção natural, uma vez que todos os valores se
encontram abaixo do VMR definido por lei.
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Anexo VI Anexo I –Categoria A1
Parâmetro

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

pH 100 0 0 100 0

Condutividade 33 67 91 9

Cloretos 3 97 91 9

Dureza total 3

Sulfatos 96 4 0 100 0 0

Cálcio 100 0

Magnésio 97 3 0

Sódio 48 52 0

Potássio 100 0 0

Nitratos 100 0 0 100 0 0

Nitritos 0

Azoto amoniacal 67 33 0 67 33

Oxidabilidade 100 0 0

Ferro 100 0 0 100 0 0

Quadro T3.15 – Apreciação da qualidade da água captada nas formações miocénicas

marinhas face aos valores normativos

Pliocénico e Miocénico francamente marinho

Da análise do quadro T3.16, verifica-se que o ferro é o ião que excede o VMA definido por
lei, quer para o Anexo I, quer para o Anexo VI, do Decreto-Lei N.º 236/98, de 1 de Agosto.
Quanto às violações dos VMR, o panorama é bem diferente, pois apenas três parâmetros não
o excedem: o pH, magnésio e o potássio. Os restantes parâmetros excedem em maior ou
menor percentagem, destacando-se os cloretos, sódio, azoto amoniacal e o ferro. Por
conseguinte, tratam-se de águas de má qualidade para consumo humano.

Comparando estes resultados com os obtidos para cada uma das formações isoladamente
(quadro T3.13 e T3.15), verifica-se que são as águas do Pliocénico que devem “influenciar”
as estatísticas de quando existe mistura de águas provenientes das duas formações.
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Anexo VI Anexo I –Categoria A1
Parâmetro

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

pH 100 0 0 100 0

Condutividade 47 53 100 0

Cloretos 1 99 99 1

Dureza total 1

Sulfatos 86 14 0 100 0 0

Cálcio 98 2

Magnésio 100 0 0

Sódio 26 71 0

Potássio 100 0 0

Nitratos 88 12 0 88 12 0

Nitritos 0

Azoto amoniacal 38 56 0 38 56

Oxidabilidade 98 2 0

Ferro 61 39 16 70 30 16

Quadro T3.16 – Apreciação da qualidade face aos valores normativos

Uso Agrícola

Todas as águas captadas nas diferentes formações aquíferas deste sistema se distribuem
pelas classes C1S1 e C2S1 de acordo com as seguintes percentagens:

• Pliocénico: C1S1 (69,6%) e C2S1 (30,4%);

• Arenitos de Ota: C1S1 (20%) e C2S1 (80%);

• Miocénico francamente marinho: C1S1 (13%) e C2S1 (87%)

• Pliocénico e Miocénico marinho: C1S1 (22,2%) e C2S1 (77,8%).

Assim, todas representam um perigo de alcalinização do solo baixo e um perigo de
salinização do solo baixo a médio, pelo que se apresenta um único diagrama de River.
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Figura T3.11 - Diagrama de classificação da qualidade para uso agrícola
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