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1.4. Caracterização das Massas de Água 

1.4.2. Caracterização das Massas de Água Subterrâne as 

Para a caracterização geral das massas de águas subterrâneas da área do PGBH do 
Vouga, Mondego e Lis integradas do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios 
Vouga, Mondego e Lis integradas na Região Hidrográfica 4 foram utilizadas diferentes 
metodologias que se encontram resumidas nas secções seguintes, de forma a evitar a 
repetição do mesmo tipo de informação para cada uma das massas de águas subterrâneas 
estudadas. 

���� Metodologia utilizada na identificação e delimitação das massas de águas subterrâneas 

A identificação e delimitação das massas de águas subterrâneas na área do PGBH do 
Vouga, Mondego e Lis foi feita pelo Instituto da Água, I.P. (INAG), tal como para a restante 
área de Portugal Continental. A metodologia seguida pelo INAG (2005) consistiu, numa 
primeira fase, em individualizar o meio geológico onde se encontra o volume de água 
subterrânea, ou seja, a massa de águas subterrâneas. Neste sentido, a individualização 
teve em conta os três tipos principais de meios geológicos – porosos, cársicos e fracturados, 
com capacidade de armazenar e transmitir água subterrânea, tendo sido utilizadas 
abordagens metodológicas diferentes para individualizar as massas de águas subterrâneas 
em meios porosos e cársicos das que foram utilizadas em meios fracturados. 

– Massas de águas subterrâneas em meios porosos e cársicos 

A identificação e delimitação das massas de águas subterrâneas em meios porosos e 
cársicos foi baseada nos conceitos de aquífero (domínio espacial de uma formação 
geológica, limitado em superfície e em profundidade, que pode armazenar água em 
condições de ser explorada economicamente) e de sistema aquífero (domínio espacial de 
uma ou várias formações geológicas, limitado em superfície e em profundidade, que define 
um ou vários aquíferos, relacionados ou não entre si, e que constitui uma unidade prática 
para a exploração de águas subterrâneas). 

Para além destes conceitos, utilizaram-se ainda, na individualização das massas de águas 
subterrâneas, três tipos de limites: os limites geológicos, coincidentes com limites entre 
unidades litológicas com comportamentos hidráulicos distintos; os limites baseados em 
informações de sondagens e que correspondem essencialmente ao prolongamento de 
sistemas aquíferos sob depósitos recentes; e, os limites baseados em critérios geológico- 
estruturais, geofísicos e/ ou outros. Este último tipo de limite possui muitas vezes uma 
margem de incerteza, pelo que poderá sofrer revisão logo que informações posteriores 
assim o aconselhem. 
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A definição das massas de águas subterrâneas foi realizada ainda de modo a que as 
mesmas possam constituir unidades de inventário e de gestão, para além de deverem ter 
importância a nível local. Por isso, as massas de águas subterrâneas definidas na área do 
PGBH do Vouga, Mondego e Lis correspondem, tanto quanto possível, a unidades de 
funcionamento, isto é, as várias partes ou subsistemas que as constituem devem estar 
conexas dinamicamente entre si, de modo que, qualquer modificação no estado de uma das 
partes terá repercussões nas restantes.  

– Massas de águas subterrâneas em meios fracturados 

A definição das massas de águas subterrâneas em meios fracturados teve em consideração 
a definição de que qualquer formação geológica susceptível de, em média, ceder um caudal 
superior a 10 m3/dia deve ser considerado um aquífero. Encontram-se nesta situação, na 
área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis, a maioria das formações geológicas do Maciço 
Antigo que compreendem rochas ígneas e metamórficas de reduzida aptidão aquífera. 

Atendendo à não existência de continuidade hidráulica neste meio geológico teve-se ainda 
em conta, o número total de massas de águas subterrâneas a definir, assim como os 
critérios a considerar na definição dos limites das massas de água subterrâneas neste tipo 
de meios. 

No respeitante ao número de massas de água a considerar, optou-se por analisar o 
quimismo da água subterrânea em formações distintas, uma vez que este reflecte a 
interacção água-rocha. Da análise efectuada verificou-se que, não obstante  das diferenças 
químicas entre as águas dos granitos e xistos, estas últimas mais mineralizadas, poder-se-
iam associar as duas formações no mesmo grupo com o intuito de não se criar uma grande 
multiplicidade de massas de águas em meios onde não existe continuidade hidráulica. 

No que diz respeito ao estabelecimento do limite das massas de águas subterrâneas nestes 
meios fracturados, considerou-se a bacia de drenagem das principais linhas de água (rios 
Vouga, Mondego e Lis) como unidades geomorfológicas, correspondendo o limite da massa 
de água à linha de cumeada das bacias hidrográficas principais, uma vez que o escoamento 
natural das águas subterrâneas acompanham a topografia (drenam com frequência para as 
linhas de água superficiais). 

���� Metodologia utilizada na caracterização hidrodinâmica 

Para a caracterização hidrodinâmica das massas de águas subterrâneas, consideraram-se  
os resultados dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro de 1997 e 
Setembro de 2010, o que perfaz três anos hidrológicos consecutivos. É, no entanto, 
importante salientar que ao longo do período de monitorização considerado, a frequência 
das medições não é a mesma para todos os piezómetros analisados, pelo que o número de 
dados é variável. 

Para as massas de águas subterrâneas em que existiam dados de monitorização suficientes 
apresentam-se mapas piezométricos do último mês monitorização (Setembro 2010), tendo 
sido feita uma interpolação piezométrica por krigagem. 
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���� Metodologia utilizada na caracterização hidroquímica  

Para a caracterização hidroquímica das massas de águas subterrâneas, consideraram-se  
os resultados dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro de 1997 e 
Setembro de 2010, o que perfaz três anos hidrológicos consecutivos. É, no entanto, 
importante salientar que ao longo do período de monitorização considerado, a frequência 
das medições não é a mesma para todos os parâmetros e constituintes físico-químicos 
analisados, pelo que o número de dados é variável. 

Foram considerados os seguintes parâmetros físico-químicos – pH e condutividade eléctrica 
(CE), assim como os seguintes constituintes principais – bicarbonato (HCO3), cloreto (Cl), 
sulfato (SO4), cálcio (Ca), magnésio (Mg), sódio (Na), potássio (K), nitrato (NO3), amónio 
(NH4), ferro (Fe), manganês (Mn), arsénio (As), cádmio (Cd), chumbo (Pb) e níquel (Ni). No 
entanto, devido a lacunas na série de dados analisada, não foi possível incluir o sódio na 
caracterização hidroquímica de todas as massas de águas subterrâneas. 

Para cada massa de águas subterrâneas foi realizada uma análise estatística dos dados, 
que se encontra resumida num diagrama de extremos e quartis. Este tipo de representação 
gráfica é bastante útil na apresentação e comparação dos principais parâmetros estatísticos 
robustos (mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo) para além da média 
aritmética, dos vários parâmetros e constituintes físico-químicos de cada uma das massas 
de águas subterrâneas.  

Foi também incluído nos diagramas de extremos e quartis, e como referência, o limite de 
detecção actual dos métodos de análise química utilizados, para cada parâmetro químico, 
com excepção do pH, condutividade eléctrica, cloreto e sódio. Uma vez que os métodos 
analíticos variaram em alguns parâmetros desde o início das medições, existem vários 
limites de detecção ao longo da série. Nalguns casos, o valor do limite de detecção 
aumentou, visível nos diagramas de extremos e quartis, onde se representam valores 
inferiores ao limite de detecção actual. 

A interpretação dos resultados teve em consideração os valores paramétricos químicos e 
indicadores, estabelecidos no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, para efeitos de 
controlo da qualidade da água destinada ao consumo humano. 

���� Metodologia utilizada para a definição de áreas de recarga  

No âmbito do PGBH do Vouga, Mondego e Lis delimitaram-se as áreas de recarga de cada 
uma das massas de águas subterrâneas.  

Entende-se por área de recarga subterrânea, a área geográfica que devido à natureza do 
solo e das formações geológicas aflorantes e subjacentes, e à morfologia do terreno, 
apresentam condições favoráveis para a recarga das massas de águas subterrâneas, por 
infiltração directa e/ ou infiltração subsequente ao escoamento subterrâneo. Estas áreas de 
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recarga têm particular interesse para a salvaguarda da quantidade e qualidade das águas 
subterrâneas, a fim de evitar a sua escassez e/ou deterioração. 

Desta forma, a metodologia utilizada na delimitação das áreas de recarga das massas de 
águas subterrâneas do PGBH dos rios Vouga, Mondego e Lis, considerou os factores 
referidos anteriormente, com especial ênfase na componente hidrogeológica. Salienta-se no 
entanto que, as áreas de recarga definidas poderão incluir áreas com maior ou menor 
potencial de infiltração, pelo que, as eventuais medidas de protecção a aplicar poderão 
variar dentro da mesma área de recarga.  

Refira-se que, ao contrário das massas de águas subterrâneas associadas a aquíferos 
confinados em que a área de recarga poderá não coincidir com a delimitação da massa de 
água, nas massas de água associadas a aquíferos livres, a área de recarga tenderá a 
coincidir com o total da sua extensão. Tal facto leva a que nas massas de água associadas 
a aquíferos indiferenciados, a área de recarga coincida com o limite da massa de água. 

���� Metodologia utilizada na quantificação das extracções de águas subterrâneas 

Para a avaliação e quantificação dos volumes de extracção de águas subterrâneas 
considerou-se a informação cedida no âmbito deste trabalho pela ARH do Centro, I.P. onde 
se inclui: as extracções licenciadas entre 1994 e 2007 e entre 2008 e 2010, o Inventário 
Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais referente a 2008 
(INSAAR,  2008) e a base de dados da Taxa de Recursos Hídricos (TRH). 

Uma vez que o Despacho n.º 14872/ 2009 submete para opcional a informação às 
Administrações de Região Hidrográfica de todas as extracções de água subterrânea com 
origem em captações com equipamento de extracção de potência igual ou inferior a 5 cv em 
utilização anterior a 31 de Maio de 2007, consideraram-se as captações licenciadas entre 
1994 e 2007 como activas. 

A base de dados do licenciamento inclui 15 717 captações licenciadas entre os anos 1994 e 
2007 e 6289 entre os anos 2008 e 2010. Por vezes existe a duplicação de informação entre 
as duas bases de dados, pelo que foi necessário validar a informação. 

Do INSAAR (2008) fazem parte 1 087 captações que totalizam 55 hm3 de volume extraído 
anualmente na área dos PGBH do Vouga, Mondego e Lis. A informação contida no INSAAR 
(2008) refere-se à captação de água para abastecimento público, sendo o seu 
preenchimento pelas entidades gestoras facultativo. 

A base de dados referente às TRH respeita a utilizadores com uma ou mais captações 
numa mesma massa de águas, cuja potência do equipamento de extracção totaliza no 
mínimo 5 cv. 

Após a validação individual de cada uma das bases de dados, compilou-se toda a 
informação numa tabela. A quando da duplicação de captações optou-se preferencialmente 
pelo maior valor de volume de extracção indicado. 
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Esta abordagem permitiu o inventário de um total de 22 189 captações na área dos PGBH 
do Vouga, Mondego e Lis que totalizam 125 hm3/ano. Destas 115 captações não possuem 
informação sobre a sua localização, ficando por atribuir 12 hm3 de água pelas massas de 
águas subterrâneas. 

���� Metodologia utilizada na identificação de receptores de água subterrânea  

De acordo com os objectivos ambientais especificados nos termos do art. 4.º da Directiva 
Quadro da Água, o estado quantitativo e qualitativo de uma massas de águas subterrâneas 
pode ter impacto na qualidade química e ecológica das massas de águas de superfície e 
dos ecossistemas terrestres associados a essa massa de águas subterrâneas. Nessa 
medida, há que proceder à identificação de ecossistemas aquáticos e terrestres 
potencialmente dependentes das massas de águas subterrâneas de uma determinada 
região hidrográfica. 

No PGBH dos rios Vouga, Mondego e Lis, a identificação de ecossistemas aquáticos e 
terrestres potencialmente dependentes das massas de águas subterrâneas foi feita com 
base na seguinte metodologia: 

– Listagem dos Sítios de Interesse Comunitário (SIC) definidos pela Portaria n.º 
829/2007, de 1 de Agosto no PGBH do Vouga, Mondego e Lis. Estes SIC estão 
classificados como Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e conjuntamente com as 
Zonas de Protecção Especial (ZPE) constituem a rede ecológica europeia, designada 
por Rede Natura 2000. 

Do PGBH do Vouga, Mondego e Lis fazem parte os seguintes SIC: Paul de Arzila 
(PTCON0005); Serra da Estrela (PTCON0014); Serras d’Aire e Candeereiros 
(PTCON0015); rio Vouga (PTCON0026); Carregal do Sal (PTCON0027); Sicó-
Alvaiázere (PTCON0045); Azabuxo-Leiria (PTCON0046); Serras da Freita e Arada 
(PTCON0047); Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas (PTCON0055) e Serra da Lousã 
(PTCON0060). 

– Identificação dos Sítios de Interesse Comunitário com tipos de habitats naturais de 
interesse comunitário cuja conservação exige a designação de ZEC (anexo B-I do 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro) e que ficam localizados em terrenos 
alagados ou com dependência de grandes quantidades de água nos solos, 
nomeadamente: 

i. Dunas marítimas das costas atlânticas (Código 21); 

ii. Dunas marítimas das costas mediterrânicas (Código 22); 

iii. Águas paradas (Código 31); 

iv. Charnecas húmidas (Código 4010 e 4020); 

v. Pradarias húmidas seminaturais de ervas altas (Código 64); 

vi. Turfeiras ácidas de Sphagnum (Código 71); 
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vii. Outros habitats rochosos (Código 83). 

– Análise das fichas de sítios e zonas de protecção especial que constam no Anexo I e 
II do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) relativo ao território de 
Portugal Continental (Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008) e que 
incluem uma caracterização detalhada dos Sítios de Interesse Comunitário acima 
referidos. 

– Sempre que disponível, foi feita uma análise da piezometria e das principais direcções 
de fluxo subterrâneo nas zonas dos Sítios de Interesse Comunitário em cada massa 
de águas subterrâneas. No entanto, importa salientar a escassez de dados de 
monitorização a esta escala, raramente permitiu uma análise detalhada das 
interacções entre as massas de águas subterrâneas e as massas de águas 
superficiais associadas e/ou ecossistemas terrestres dependentes. 

No Quadro 1.4.2.1 é apresentada uma caracterização geral das massas de águas 
subterrâneas antes da caracterização detalhada que é feita ao longo deste relatório. 
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Quadro 1.4.2.1 – Caracterização geral das massas de  águas subterrâneas 

Designação massa 
de águas 

subterrâneas 

Código 
MS_CD 

Coordenadas do 
centróide 

Coordenadas máximas e mínimas Sistemas 
aquíferos / 
Aquífero 

Dimensão 
(km 2) 

DHS 
(hm 3/ano)  

X Y X_min X_max Y_min Y_max 

Maciço Antigo 
Indiferenciado da 
Bacia do Vouga 

A0x1RH4 5 772,27 121 736,00 -37 704,14 49 248,69 73 374,51 143 197,32 Maciço Antigo 
Indiferenciado 2 030 130 (1) 

Maciço Antigo 
Indiferenciado da 
Bacia do Mondego 

A0x2RH4 26 090,51 86 624,87 -22 242,19 74 423,20 30 900,69 129 899,15 Maciço Antigo 
Indiferenciado 4 826 252 (1) 

Luso A12 -16 456,04 73 297,93 -21 030,82 -11 881,26 67 351,88 79 547,83 Luso  15 1,4 (2) 

Orla Ocidental 
Indiferenciado da 
Bacia do Vouga 

O01RH4 -30 641,45 103 152,88 -66 079,04 -20 409,85 55 073,63 138 097,29 Orla Ocidental 
Indiferenciado  287 49 (1) 

Orla Ocidental 
Indiferenciado da 
Bacia do Mondego 

O02RH4 -40 069,46 22 252,31 -70 473,76 -17 603,80 12 951,08 

74 586,91 

Orla Ocidental 
Indiferenciado  331 52 (1) 

Orla Ocidental 
Indiferenciado da 
Bacia do Lis 

O03RH4 -60 703,60 -2 598,87 -68 622,98 -40 913,67 -11 183,99 29 026,04 
Orla Ocidental 
Indiferenciado  140 21 (1) 

Quaternário de 
Aveiro O1 -43 936,06 81 332,98 -64 827,59 -23 044,53 61 197,25 148 437,94 Quaternário de 

Aveiro  931 203 (3) 

Cretácico de Aveiro O2 -45 511,24 106 922,61 -59 946,50 -31 075,98 75 224,25 138 750,93 Cretácico de Aveiro  894 6,9 (6) 

Cársico da Bairrada O3 -36 401,31 78 593,83 -50 073,34 -22 729,28 60 063,08 95 731,58 Cársico da Bairrada  316 11 (3) 

Ança - Cantanhede O4 -37 262,53 70 341,45 -42 108,56 -32 416,51 66 496,18 74 220,39 Ançã - Cantanhede  40 10 (4) 

Tentúgal O5 -35 619,56 64 298,07 -46 370,00 -24 869,12 56 970,69 75 656,07 Tentúgal  162 17 (5) 
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Designação massa 
de águas 

subterrâneas  

Código 
MS_CD 

Coordenadas do 
centróide 

Coordenadas máximas e mínimas 
Sistemas 

aquíferos / 
Aquífero  

Dimensão 
(km 2) 

DHS 
(hm 3/ano)  

Aluviões do 
Mondego O6 -42 700,53 57 196,86 -63 221,18 -22 179,88 44 070,02 65 285,05 Aluviões do Mondego  148 43 (4) 

Figueira da Foz - 
Gesteira O7 -52 466,89 49 673,68 -63 289,45 -41 644,32 42 098,76 55 563,34 Figueira da Foz - 

Gesteira  64 8,6 (5) 

Verride O8 -48 283,93 49 337,86 -51 149,85 -45 418,01 46 326,91 52 601,18 Verride  15 5,5 (7) 

Leirosa - Monte Real O10 -62 554,02 33 208,24 -69 307,66 -55 800,39 15 245,08 51 280,48 Leirosa - Monte Real  218 46 (3,8,9) 

Vieira de Leiria - 
Marinha Grande O12 -70 613,53 14 299,22 -81 295,93 -59 931,14 -5 477,47 27 162,86 Vieira de Leiria - 

Marinha Grande  321 85 (5) 

Pousos - 
Caranguejeira O14 -51 594,06 9 533,31 -57 138,61 -46 049,51 3 676,87 15 773,85 Pousos - 

Caranguejeira  102 5,3 (5) 

Louriçal O29 -47 107,31 28 686,50 -60 978,90 -33 235,72 9 201,92 49 260,88 Louriçal  588 60 (4) 

Viso - Queridas O30 -52 070,66 65 753,89 -59 883,05 -44 258,27 55 881,83 74 799,85 Viso - Queridas  186 25 (5) 

Condeixa - Alfarelos O31 -36 391,57 52 214,30 -46 209,96 -26 573,18 45 489,48 60 920,29 Condeixa - Alfarelos  185 1,6 (5) 

Fonte: (1) PNA (2001); (2) Vieira da Silva et al. (2000); (3) Peixinho de Cristo (1985); (4) Peixinho de Cristo (1998); (5) Almeida et al. (2000); (6) Condesso de Melo (2002); (7) Velho (1989); (8) Magalhães (2006);               
(9) Lopo Mendonça & Costa Almeida (2008). Legenda: DHS – Disponibilidades hídricas subterrâneas anuais;Sistema de coordenadas ETRS_1989_TM06-Portugal. 
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1.4.2.1. Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do V ouga (PTA0x1RH4) 

1.4.2.1.1. Localização e limites da massas de águas subterrâneas 

O Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga insere-se na bacia hidrográfica do Rio 
Vouga, limitada a Norte pela bacia hidrográfica do Rio Douro e a Sul pela bacia hidrográfica 
do Rio Mondego, ocupando uma área de aproximadamente 2 030 km2 (Figura 1.4.2.1). 

 
Figura 1.4.2.1 – Localização e limites da massas de  águas subterrâneas Maciço Antigo Indiferenciado da  

Bacia do Vouga 

A área do Maciço Antigo correspondente à bacia hidrográfica do rio Vouga ocupa os terços 
superiores e médio da bacia e morfologicamente compreende, em especial, o bordo 
ocidental da Cordilheira Central, que corresponde a um horst originado pela compressão 
alpina. 

Esta região engloba, total ou parcialmente, as áreas de jurisdição de 23 concelhos:  

���� Águeda, Aguiar da Beira, Albergaria-a-Velha, Anadia, Arouca, Castro Daire, Estarreja, 
Mealhada, Mortágua, Oliveira de Azeméis, Oliveira de Frades, Ovar, Penacova, São 
João da Madeira, São Pedro do Sul, Sátão, Sernancelhe, Sever do Vouga, Tondela, Vale 
de Cambra, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela. 
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1.4.2.1.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.1.2.1. GEOLOGIA 

O Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga faz parte da unidade morfoestrutural 
designada por Maciço Antigo, sendo constituído essencialmente por rochas eruptivas e 
metassedimentares. Embora o Maciço Antigo Indiferenciado seja caracterizado por uma 
relativa uniformidade, é possível considerar algumas subunidades, com características 
próprias e que correspondem às grandes divisões geoestruturais daquele Maciço. 

Um dos traços fundamentais desta zona é a grande extensão ocupada por rochas 
granitóides e por metassedimentos de uma unidade designada por Supergrupo Dúrico-
Beirão (ou Complexo Xisto-Grauváquico das Beiras). Nesta massa de água, este complexo 
aparece essencialmente no Sul e na zona Oeste (nesta última, em contacto com a zona de 
Ossa-Morena) e representa parte importante da geologia da região. 

O Supergrupo Dúrico-Beirão é uma unidade muito extensa e monótona com fácies flysch, 
onde só recentemente foram reconhecidas e descritas as formações que o compõem. É 
constituído essencialmente por xistos e grauvaques, embora possam estar representadas 
outras litologias como conglomerados, calcários, por exemplo. 

Sousa (1985) considera a existência de dois grupos: o Grupo do Douro e o Grupo das 
Beiras, cada um deles, por sua vez, constituído por várias formações. A datação desta 
unidade tem sido dificultada pela escassez de fósseis, mas, comprovadamente inclui 
terrenos do Câmbrico inferior, e, provavelmente, do Pré-Câmbrico superior. Recentemente, 
Ferreira Soares et al. (2007) considerou que nesta área, o Grupo das Beiras (que inclui as 
Formações de Caneiro e Bosque-Serpins) data do Neoproterozóico (Pré-Câmbrico). 

As rochas desta unidade foram afectadas por metamorfismo de grau variado, quer regional 
quer de contacto, ocorrendo corneanas, xistos mosqueados, xistos porfiroblásticos, etc.  

O Ordovícico está representado por uma unidade arenítica inferior (Formação dos 
Quartzitos Armoricanos), uma unidade essencialmente pelítica média e uma unidade 
arenítica superior, localmente com calcários e vulcanitos. Assenta em discordância sobre o 
Supergrupo Dúrico-Beirão, por intermédio de um membro conglomerático de base ou sobre 
uma formação intercalar, por sua vez assente discordantemente sobre o referido 
supergrupo. 

Outra característica assinalável é a ocorrência de numerosas dobras, geralmente sinclinais, 
alongadas muitas vezes segundo a direcção NW-SE, onde, assentando em discordância 
angular sobre o Supergrupo Dúrico-Beirão, ocorrem espessas bancadas de quartzitos da 
Formação dos Quartzitos Armoricanos, a que se podem seguir sequências essencialmente 
xistentas, do Ordovícico e Silúrico, podendo ir até ao Devónico. 
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O Silúrico ocupa uma extensão reduzida e o contacto com o Ordovícico corresponde a uma 
lacuna estratigráfica, com mudanças acentuadas nas condições de sedimentação, estando 
ausente o topo do Ordovícico e a base do Silúrico (Almeida et al., 2000). 

Os granitos que ocorrem na área da massa de água, que abrangem grande parte da área 
da massa de água, são na sua grande maioria, hercínicos, monzoníticos, de grão grosseiro, 
porfiróides, tardi a pós-tectónicos, da série tardia e granitos e granodioritos porfiróides, sin-
tectónicos, da série intermédia. Ocorrem alguns corpos menores de granitóides sin-
tectónicos mais antigos: granodioritos precoces, granitos de duas micas e granitos 
gnaissóides.  

Quer as rochas magmáticas, quer as metassedimentares são intersectadas por numerosas 
falhas e filões. De acordo com Ribeiro et al. (1979), podem ser distinguidos dois episódios 
de fracturação: no primeiro, a direcção de compressão máxima, aproximadamente N-S, 
originou dois sistemas de desligamentos conjugados, um sistema esquerdo, de direcção 
NNE-SSW a ENE-WSW e um sistema direito, de direcção NNW-SSE a NW-SE; no 
segundo, a compressão máxima é de direcção E-W, tendo afectado sobretudo o bordo 
ocidental do maciço. As falhas que afectam o soco hercínico sofreram vários episódios de 
reactivação, podendo algumas delas permanecer activas até à actualidade. 

1.4.2.1.2.2. HIDROGEOLOGIA 

Do ponto de vista hidrogeológico, as rochas do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 
Vouga são normalmente designadas de rochas cristalinas ou rochas duras, normalmente 
fracturadas ou fissuradas. Podem-se considerar como materiais com escassa aptidão 
hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos (Almeida et al., 2000).  

Embora o Maciço seja caracterizado por uma relativa uniformidade, em termos 
hidrogeológicos, é possível considerar algumas subunidades, com características próprias e 
que do ponto de vista hidrogeológico, correspondem a:  

– Rochas granitóides 

– Xistos e grauvaques, afectados por metamorfismo de grau variável 

– Rochas básicas e ultrabásicas 

– Quartzitos 

– Depósitos detríticos pós-paleozóicos 

– Aluviões 

De todos os grupos litológicos presentes, as rochas granitóides e os metassedimentos 
(xistos metamórficos e metagrauvaques) são as litologias que ocupam, de longe, a maior 
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extensão. Os outros grupos litológicos têm uma representatividade menor mas, devido à sua 
especificidade, serão também tratados de seguida. 

1.4.2.1.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

���� Rochas granitóides, xistos e grauvaques (metassedimentos) 

Na Bacia do Vouga, de acordo com Almeida et al. (2000), no âmbito dos planos de bacia 
hidrográfica, foram inventariadas 97 captações por furo vertical, cujas produtividades 
mostram a mesma tendência. Por falta de dados sobre caudais de exploração, foram 
usados caudais de ensaio, realizados aquando da construção dos furos. Não se dispõe de 
informação sobre captações consideradas improdutivas. Assim, foi calculado um caudal 
médio de 1,1 l/s em captações em xistos e um caudal de 0,5 l/s em captações em granitos 
(Lopes et al., 1997). 

De modo a ter valores de referência para litologias semelhantes às do Maciço Antigo, 
adianta-se que o mesmo autor refere no caso de captações em granitos na Bacia do 
Mondego, valores médio de caudal de 1,6 l/s (profundidade média de 7,1 m) para poços, e 
de 1,4 l/s para minas (profundidade média =40,9 m). Para o caso dos xistos, a estatística da 
produtividade das captações por minas mostra que o caudal médio é de 0,8 l/s para 41,4 m 
de profundidade média. 

Não se verifica nenhuma correlação assinalável entre a profundidade dos furos e o caudal o 
que pode sugerir que o caudal depende predominantemente de uma ou poucas fracturas 
bem localizadas, em vez de ocorrências mais ou menos espaçadas e repetidas com a 
profundidade. 

A tendência de maior produtividade dos furos em xistos, por comparação com os dos 
granitos, num número significativo de áreas diferentes faz supor que pode ser estendida, 
pelo menos, a toda a Zona Centro-Ibérica. 

Os aquíferos instalados naqueles tipos de rochas são bastante vulneráveis a determinados 
tipos de contaminação. Como a circulação se faz, em grande parte, em fissuras, a 
velocidade de circulação pode ser elevada e o poder de filtração do meio é reduzido. Assim, 
é natural que muitas das captações sejam afectadas por contaminação microbiológica, o 
que, aliado à dispersão das captações e consequente dificuldade de controlo dos processos 
de desinfecção, constitui uma das grandes dificuldades da gestão dos recursos hídricos 
subterrâneos naqueles meios. 

Por outro lado, o facto de se tratar de pequenos aquíferos, com escasso poder regulador, 
torna-os muito vulneráveis a outros contaminantes de origem antropogénica, 
nomeadamente os que resultam de actividades agrícolas, pelo que se poderá verificar o 
aumento das concentrações em nitratos e outros iões. 
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���� Depósitos detríticos pós-paleozóicos 

Os depósitos detríticos pós-paleozóicos assentes sobre o Maciço Antigo apresentam 
produtividade baixa a muito baixa. As camadas aquíferas mais prometedoras respeitam a 
horizontes onde a componente argilosa é pouco abundante. 

As bacias onde se verifica maior espessura de depósitos correspondem a sub-domínios de 
forte abatimento estrutural, relacionado com as estruturas: falha de Coimbra, de direcção N-
S e pendor médio de 60º para W; o desligamento NNE-SSW, que se prolonga desde a 
região de Verin (na Galiza) e vai terminar de encontro à falha de Coimbra; a falha Lousã-
Pombal-Leiria, de direcção ENE-WSW que se correlaciona com o levantamento da 
Cordilheira Central. 

���� Aluviões 

Em relação com depósitos aluvionares, dispostos de forma descontínua ao longo das 
maiores linhas de água, aumentando de dimensão e importância nos trechos inferiores dos 
rios, ocorrem pequenos aquíferos, independentes uns dos outros, muitas vezes de 
dimensão hectométrica, só com representação cartográfica à escala 1:50 000 ou maior. As 
formações que constituem o sistema aquífero são aluviões modernas, constituídas 
essencialmente por areias e areias com seixos e calhaus. A espessura é, em regra, inferior 
a 20 m . O substrato é de litologia variável, conforme a localização: granitóides, xistos e 
grauvaques, e depósitos arcósicos. 

A sua importância reside no facto de proporcionarem a instalação de captações de grande 
produtividade que, em certas zonas, são quase a única origem de água para abastecimento 
público. Por outro lado, porque possibilitam explorações de volumes consideráveis que são 
“exportados” para outras regiões, permitem que se possa diminuir ou mesmo anular a 
sobreexploração das unidades aquíferas dessas regiões, como é o caso do Carvoeiro.  

Estes terraços do Maciço Antigo encontram-se dispersos por diferentes concelhos da Bacia 
do Vouga e, para além dos que se vão referir, muitos outros haverá e que não conhecemos 
ou que nunca foram explorados. 

O tipo de captação que mais se utiliza nestas unidades é um poço com drenos, mas 
também há casos de furos verticais que têm excelentes rendimentos. No entanto, neste tipo 
de terraços ligados a rios, a drenagem na horizontal é particularmente adequada (PBH 
Vouga, 2001). 

Assim, podem-se referir os seguintes aproveitamentos mais importantes: 

– Assequins - Águeda, em terraço adjacente ao rio Águeda, havendo furos que 
produzem caudais de 32 e 34 l/s e dois poços com drenos que, em conjunto, 
permitem a extracção de 150 l/s; 
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– Macinhata, parte Norte do concelho de Águeda, poço com dreno em aluviões do rio 
Vouga, desconhecendo-se o caudal de exploração; 

– Moinho da Ribeira, em Salreu-Estarreja, dois furos de captação que podem explorar 
cada um 30 l/s de terraço adjacente ao rio Antuã; 

– Fuzeiras, Oliveira de Azeméis, poço com dreno em aluviões do rio Ínsua, debita o 
caudal de 45 l/s; 

– Macieira de Sarnes, no sector Norte do concelho de Oliveira de Azeméis, dois poços 
com drenos exploram terraço do rio Ul (Antuã), com caudal não conhecido; 

– Cavadas, Couto de Cucujães, poço com dreno em terraço do rio Antuã, proporciona o 
caudal de 23 l/s; 

– Oliveiras de Azeméis, dois poços com drenos captam em aluviões do rio Ínsua, 
desconhecendo-se os caudais; 

– Ponte de Burgães, Vale de Cambra, um poço com drenos horizontais capta em 
terraço do rio Caima caudais entre 40 a 50 l/s; 

– Carvoeiro, na parte Norte do concelho de Águeda, onde o terraço fluvial do rio Vouga 
é explorado por várias captações que, no seu conjunto, podem em condições de 
rotina debitar o caudal de 600 l/s. Há dois poços com drenos horizontais que, em 
condições óptimas com o nível do rio alto (período de cheias), foram ensaiados com 
caudais de 265 l/s e 230 l/s, mas que são utilizados actualmente com caudais de 
trabalho menores, da ordem de 200 l/s. Foram construídos três furos verticais, com 
diâmetros de 0,5 m e que, em ensaio, debitaram caudais entre 80 l/s e 50 l/s e 
actualmente trabalham com caudais idênticos. 

1.4.2.1.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

A interpretação de resultados de ensaios de bombagem em furos em granitóides e 
metassedimentos, apresentado em Almeida et al. (2000) permitiu obter alguns valores da 
transmissividade. Para os granitos, a transmissividade mediana é de 7,5 m2/dia, enquanto 
que para os xistos, devido à impossibilidade de executar ensaios de bombagem, estimou-se 
o valor mediano de transmissividade de 10,8 m2/dia. 

Em relação aos outros tipos litológicos presentes no maciço, apenas se conhecem alguns 
valores de transmissividade relativos aos depósitos detríticos pós-paleozóicos e às aluviões. 
Para os primeiros, os valores da transmissividade, calculados através de valores do caudal 
específico dos furos de captação, conduzem aos valores de 4 m2/dia, 5 m2/dia e 14 m2/dia. 

Para as aluviões, os resultados de alguns ensaios de caudal realizados em furos fornecem 
valores de transmissividade muito elevados, compreendidos entre 2970 e 9850 m2/dia (PBH 
do rio Mondego, 2000) e foram calculados com base em ensaios de aluviões do Maciço 
Antigo da Bacia do rio Mondego. O que pode tornar difícil a interpretação pelo que alguns 
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valores poderão ser pouco significativos. No quadro seguinte é feito um resumo das 
principais propriedades hidráulicas da massas de águas subterrâneas. 

 

Quadro 1.4.2.2 – Resumo das principais propriedades  hidráulicas da massa de águas subterrâneas Maciço 
Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga 

Formação 
hidrogeológica Aptidão aquífera 

Transmissividade 
(m2/dia) * 

Rochas 
granitóides Aquífero 7,5** 

Xistos e 
grauvaques, 

afectados por 
metamorfismo de 

grau variável 

Aquífero 10,8** 

Quartzitos Aquífero - 

Depósitos 
detríticos pós-

paleozóicos 
Aquífero entre 4 e 14 

Aluviões Aquífero entre 2970 e 9850 
 

1.4.2.1.2.2.3. Hidrodinâmica 

O escoamento subterrâneo na massa de águas Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 
Vouga está condicionado maioritariamente pela topografia, linhas de água e pela existência 
de uma rede de fracturação, que pode ser contínua ou não. 

A nível regional verifica-se que o fluxo é maioritariamente de Este para Oeste  
acompanhando a topografia (Figura 1.4.2.2), embora localmente se possa verificar o 
condicionamento do fluxo subterrâneo pela rede de drenagem das linhas de água 
superficiais e, eventualmente, pela rede de fracturação. Para a definição das principais 
direcções de fluxo subterrâneo foram usados os mapas topográficos na escala 1:25 000 e a 
cartografia das linhas de água e rede de fracturação (quando existente). 
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Figura 1.4.2.2 – Principais direcções de fluxo subt errâneo na massa de águas subterrâneas Maciço Antig o 

Indiferenciado da Bacia do Vouga 

O amónio, ferro e o manganês são de entre os elementos menores os mais abundantes, 
sendo que o ferro e o manganês nalgumas das análises ultrapassam o valor paramétrico 
para consumo humano.  

O amónio, ferro, manganês, arsénio, cádmio, chumbo e níquel, por sua vez têm um valor 
máximo que supera o valor paramétrico para consumo humano. 
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Figura 1.4.2.3 – Quimismo da massa de águas subterr âneas Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 

Vouga 

1.4.2.1.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.1.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.1.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas do Maciço Antigo Indiferenciado da 
Bacia do Vouga é de 2 030 km2 e corresponde à totalidade da área desta massa de águas 
subterrâneas (Figura 1.4.2.4).  

Dentro desta área de recarga, poderão ser consideradas como zonas de recarga 
preferencial de aquíferos, todas aquelas que apresentam um grau de fracturação elevado, 
espessas zonas de alteração ou de materiais aluvionares.  
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Figura 1.4.2.4 – Delimitação da área de recarga na massa de águas subterrâneas Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do Vouga 

1.4.2.1.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

A recarga das unidades aquíferas faz-se através das precipitações que caem directamente 
nas camadas aflorantes em zonas espessas de alteração, com fracturação bem 
desenvolvida e significativa. 

A recarga pode dar-se também através do processo de infiltração diferida através das 
aluviões que cobrem certas áreas da massa de água, e que são bastante mais permeáveis 
do que as litologias características do Maciço Antigo. 

1.4.2.1.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (71 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
144 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 421 mm e uma área de recarga de 
2 030 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 130 hm3/ano. 
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1.4.2.1.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.1.3.2.1. Receptores água subterrânea 

No caso das litologias do tipo granitóides, xistos e grauvaques, quartzitos e depósitos 
detríticos pós-paleozóicos a água das saídas naturais dos sistemas vão para a rede 
hidrográfica superficial. Algumas dessas saídas, as nascentes, são aproveitadas para a 
construção de arranjos de nascente que são origem de abastecimentos de água. 

No que diz respeito às aluviões, as saídas naturais dão-se para o rio adjacente de forma 
difusa, quando as condições de potencial hidráulico são mais altas no aquífero que no rio e 
respeitam às parcelas: infiltração da água da chuva, escorrência dos terrenos adjacentes, 
descarga oculta dos escoamentos do substrato e do armazenamento marginal após 
períodos de cheia. 

Seguindo a metodologia indicada no ponto 1.4.2., foram ainda identificados como 
ecossistemas aquáticos e terrestres, potencialmente dependentes da massa de águas 
subterrâneas, os Sítios de Interesse Comunitário Rio Vouga e as Serras da Freita e Arada 
(Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto). 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 e com o Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, o Sítio Rio Vouga é o principal curso de água que alimenta 
a Ria de Aveiro e a Pateira de Frossos. A jusante dá-se a abertura para a planície aluvial, 
com uma redução do grau de conservação da vegetação marginal.  

Conforme a referida Resolução, foram identificados os seguintes habitats potencialmente 
dependentes das águas subterrâneas: 

���� Águas paradas 

3150 - Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition 

���� Pradarias húmidas seminaturais de ervas altas 

6410 - Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion 
caeruleae) 

6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-oloschoenion 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 e com o Decreto-Lei 
n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, o Sítio Serras da Freita e Arada assume especial significado 
nas ocorrências de comunidades turfosas permanentes, típicas de montanhas com forte 
influência atlântica e de charnecas húmidas.  
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Conforme a referida Resolução, foram identificados os seguintes habitats potencialmente 
dependentes das águas subterrâneas: 

���� Águas paradas 

3130 - Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea 
uniflorae e ou da Isoëto-Nanojuncetea 

���� Charnecas e matos das zonas temperadas 

4020 - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

���� Pradarias húmidas seminaturais de ervas altas 

6410 - Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion 
caeruleae) 

���� Turfeiras ácidas de Sphagnum 

7140 - Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes 

Assim, uma vez que apresentam zonas húmidas, cursos de água permanentes e zonas de 
alagamento permanente e/ou temporário, que podem em algumas zonas estar em conexão 
hidráulica com níveis de água subterrânea e depender da profundidade do nível freático 
para manter as suas características de humidade, resulta que nesta massa de águas 
subterrâneas podem ser considerados ecossistemas aquáticos e terrestres potencialmente 
dependentes de água subterrânea. 

1.4.2.1.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.3). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
307 981 m3/ano. 
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Quadro 1.4.2.3 – Volumes captados na massa de águas  subterrâneas Maciço Antigo Indiferenciado da 
Bacia do Vouga 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

3 137 359   253

Humano Privado  12 829   137

Rega  166 480  1 634

Industrial  658 936   105

Pecuária  3 075   15

Mistos  293 813   513

 1 548   539

4 274 040  3 196

Maciço Antigo Indiferenciado Bacia Vouga
Consumo de Água Subterrânea

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Total
 

1.4.2.1.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (130 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (4,3 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 126 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são muito 
inferiores aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~3%) (Gráfico 1.4.2. 1). 

Gráfico 1.4.2. 1 – Balanço de água na massa de água s subterrâneas Maciço Antigo Indiferenciado da Baci a 
do Vouga 
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1.4.2.1.4. Modelo conceptual 

O Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga insere-se na bacia hidrográfica do rio 
Vouga, compreendendo morfologicamente o bordo ocidental da Cordilheira Central, que 
corresponde a um horst. Encontra-se em contacto com as massas de águas subterrâneas 
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro, Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 
Mondego, Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga e Luso. 

Em termos geológicos a área é dominada pela ocorrência de granitóides, xistos e 
grauvaques, muito alterados, de baixa produtividade. É considerado um aquífero livre em 
grande parte da sua extensão, podendo haver zonas semi-confinadas a confinadas 
dependendo das camadas sub e supra-adjacentes, sua estrutura geomorfológica e suas 
características hidrogeológicas. O seu tipo litológico é fissurado, no qual o escoamento se 
dá, essencialmente, pela rede de fracturação, podendo ser contínua ou não, com direcção 
condicionada em grande parte às principais linhas de água.  

A recarga dá-se, maioritariamente, através da precipitação, em zonas espessas de 
alteração, com facturação significativa e bem desenvolvida, e/ou através de áreas 
aluvionares.  

O principal processo de descarga natural é a descarga em forma de exsurgências 
observadas em zonas de falha ou de alteração. 

A única linha de água com importância regional é o rio Vouga, que corre na zona central de 
Este para Oeste. 

Foram ainda identificadas como ecossistemas aquáticos e terrestres, potencialmente 
dependentes da massa de águas subterrâneas, os Sítios de Interesse Comunitário de Rio 
Vouga e as Serras da Freita e Arada (Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto). 

1.4.2.1.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.2. Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do M ondego (A0x2RH4) 

1.4.2.2.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

O Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego (A0x2RH4) está contido na região 
Este da Bacia Hidrográfica do rio Mondego, ocupando uma área com cerca de 4826 km2. 
Tem uma forma rectangular com o maior eixo a apresentar uma direcção Nordeste-
Sudoeste.  
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A massa de água estende-se desde a zona de contacto entre o Maciço Antigo e a Orla 
Ocidental Mesocenozóica até aos granitóides da região mais oriental. 

Esta região engloba, total ou parcialmente, as áreas de jurisdição de 29 concelhos: Penela, 
Miranda do Corvo, Lousã, Pampilhosa da Serra, Góis, Vila Nova de Poiares, Arganil, 
Coimbra, Penacova, Tábua, Santa Comba Dão, Oliveira do Hospital, Mortágua, Seia, 
Carregal do Sal, Nelas, Gouveia, Tondela, Guarda, Mangualde, Celorico da Beira, Penalva 
do Castelo, Fornos de Algodres, Trancoso, Viseu, Sátão, Aguiar da Beira, Vouzela e 
Manteigas. 

 
Figura 1.4.2.5 – Localização e limites da massa de águas subterrâneas Maciço Antigo Indiferenciado da 

Bacia do Mondego 

1.4.2.2.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.2.2.1. GEOLOGIA 

Em termos geológicos, o Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego localiza-se na 
Zona Centro-Ibérica (ZCI) do Maciço Antigo sendo constituído essencialmente por rochas 
eruptivas e metassedimentares. 

A ZCI é caracterizada pela grande extensão que ocupam as rochas granitóides, seguida 
pelos xistos afectados por graus de metamorfismo variável. São também de assinalar, pela 
sua importância hidrogeológica, os quartzitos que formam alguns dos relevos importantes. 
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Seguidamente irá ser feito um enquadramento geológico para as unidades geomorfológicas 
mais importantes da ZCI por ordem de importância, nomeadamente o Maciço Antigo e os 
depósitos modernos. Em termos de hidrogeologia destacam-se os depósitos detríticos pós-
paleozóicos e as aluviões. 

– Maciço Antigo 

Um dos traços fundamentais desta zona é a grande extensão ocupada por rochas 
granitóides e por metassedimentos de uma unidade designada por Supergrupo Dúrico-
Beirão (ou também conhecido por Complexo Xisto-Grauváquico das Beiras). Nesta massa 
de água, este complexo aparece essencialmente no Sul e na zona Oeste (nesta última, em 
contacto com a zona de Ossa-Morena) e representa parte importante da geologia da região. 

O Supergrupo Dúrico-Beirão é uma unidade muito extensa e monótona com fácies do tipo 
flysch, onde só recentemente foram reconhecidas e descritas as formações que o 
compõem. É constituído essencialmente por xistos e grauvaques, embora possam estar 
representadas outras litologias como conglomerados e calcários. Sousa (1985), para o 
Supergrupo Dúrico-Beirão, considera a existência de dois grupos: o Grupo do Douro e o 
Grupo das Beiras, cada um deles, por sua vez, constituídos por várias formações. A datação 
desta unidade tem sido dificultada pela escassez de fósseis mas pode dizer-se que, 
comprovadamente, inclui terrenos do Câmbrico inferior e, provavelmente, do Pré-Câmbrico 
superior. Recentemente, Ferreira Soares et al. (2007) considerou que nesta área, o Grupo 
das Beiras (que inclui as Formações de Caneiro e Bosque-Serpins), data do 
Neoproterozóico (Pré-Câmbrico). 

As rochas desta unidade foram afectadas por metamorfismo de grau variado, quer regional 
quer de contacto, ocorrendo corneanas, xistos mosqueados, xistos porfiroblásticos, etc. 

O Ordovícico está representado por uma unidade arenítica inferior (Formação dos 
Quartzitos Armoricanos), uma unidade essencialmente pelítica média e uma unidade 
arenítica superior, localmente com calcários e vulcanitos (na região de Penacova). Assenta 
em discordância sobre o Supergrupo Dúrico-Beirão, por intermédio de um membro 
conglomerático de base ou sobre uma formação intercalar, por sua vez assente 
discordantemente sobre o referido Supergrupo. 

Outra característica assinalável é a ocorrência de numerosas dobras, geralmente sinclinais, 
alongadas muitas vezes segundo a direcção NW-SE, onde, assentando em discordância 
angular sobre o Supergrupo Dúrico-Beirão, ocorrem espessas bancadas de quartzitos da 
Formação dos Quartzitos Armoricanos, a que se podem seguir sequências essencialmente 
xistentas, do Ordovícico e Silúrico, podendo ir até ao Devónico. 

O Silúrico ocupa uma extensão reduzida e o contacto com o Ordovícico corresponde a uma 
lacuna estratigráfica, com mudanças acentuadas nas condições de sedimentação, estando 
ausente o topo do Ordovícico e a base do Silúrico (Almeida et al., 2000). 
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Os granitos que ocorrem na área da massa de água, essencialmente na zona Oriental são, 
na sua grande maioria, hercínicos, monzoníticos, de grão grosseiro, porfiróides, tardi a pós-
tectónicos, da série tardia e granitos e granodioritos porfiróides, sin-tectónicos, da série 
intermédia. Ocorrem alguns corpos menores de granitóides sin-tectónicos mais antigos: 
granodioritos precoces, granitos de duas micas e granitos gnaissóides.  

Quer as rochas magmáticas, quer as metassedimentares são intersectadas por numerosas 
falhas e filões. De acordo com Ribeiro et al. (1979), podem ser distinguidos dois episódios 
de fracturação: no primeiro, a direcção de compressão máxima, aproximadamente N-S, 
originou dois sistemas de desligamentos conjugados, um sistema esquerdo, de direcção 
NNE-SSW a ENE-WSW e um sistema direito, de direcção NNW-SSE a NW-SE; no 
segundo, a compressão máxima é de direcção E-W, tendo afectado sobretudo o bordo 
ocidental do maciço. As falhas que afectam o soco hercínico sofreram vários episódios de 
reactivação, podendo algumas delas permanecer activas até à actualidade.  

– Depósitos modernos 

Na região de Lousã e Arganil encontram-se formações detríticas de idade cretácica e 
terciária que se traduzem num enchimento sedimentar que atinge um máximo de 440 m de 
espessura. A sequência deposicional basal corresponde a uma unidade litoestratigráfica 
constituída por sedimentos siliciclásticos de origem predominantemente granítica, com forte 
componente arcósica, denominada Grupo do Buçaco (Reis e Cunha, 1989). Assenta, em 
discordância angular, sobre o Supergrupo Dúrico-Beirão, sobre metassedimentos 
ordovícicos, ou, ainda, sobre sedimentos mesozóicos. O limite superior corresponde a uma 
descontinuidade sedimentar regional, sobre a qual assentam, as areias do Buçaqueiro, as 
arcoses de Coja ou depósitos mais recentes (ibidem). 

Na região de Mortágua há uma pequena bacia, de nome Bacia de Mortágua que constitui 
um graben dissimétrico, limitado por uma falha do lado ocidental e por uma flexura do lado 
oriental. Os depósitos que preenchem a bacia são constituídos, na base, em contacto com 
os xistos que a envolvem, por um arenito argiloso, geralmente fino, pouco consolidado, por 
vezes muito duro devido a posterior cimentação siliciosa (Grés do Buçaco). Sobre este 
arenito assenta, principalmente na faixa central, um arenito grosseiro, apresentando leitos 
de calhaus, geralmente de quartzo (Grés de Coja). Sobre estes arenitos assenta uma 
formação argilosa amarelada, com intercalações de pequenos calhaus (Brum Ferreira, 
1978). Esta formação ocorre no sector ocidental da bacia, onde deverá atingir uma centena 
de metros, e os arenitos no sector oriental (Figura 1.4.2.6). 

A grande profundidade da bacia no sector ocidental é confirmada por uma sondagem para 
captação de águas, realizada em 1960, perto da estação de Mortágua (Figura 1.4.2.6). 
Segundo Brum Ferreira (1978) a sondagem cortou primeiro a formação argilosa, entrou 
depois nos arenitos, tendo atingido a profundidade de 207 m sem alcançar o substrato. Por 
outro lado, a fraca espessura dos depósitos no sector oriental confirma-se pela presença de 
alguns afloramentos de xisto no fundo da depressão, perto de Vila Nova. 
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Figura 1.4.2.6 – Perfis geológicos esquemáticos da Bacia de Mortágua (adaptado de Brum Ferreira, 1978)  

1.4.2.2.2.2. HIDROGEOLOGIA 

Do ponto de vista da hidrogeologia, as rochas do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 
Mondego são normalmente designadas de rochas cristalinas ou rochas duras, normalmente 
fracturadas ou fissuradas. Podem-se considerar como materiais com escassa aptidão 
hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos (Almeida et al., 2000).  

Embora o Maciço seja caracterizado por uma relativa uniformidade, em termos 
hidrogeológicos, é possível considerar algumas subunidades, com características próprias e 
que do ponto de vista hidrogeológico, correspondem a:  

– Rochas granitóides 

– Xistos e grauvaques, afectados por metamorfismo de grau variável 

– Rochas básicas e ultrabásicas 

– Quartzitos 

– Depósitos detríticos pós-paleozóicos 

– Aluviões 

De todos os grupos litológicos presentes, as rochas granitóides e os metassedimentos 
(xistos metamórficos e metagrauvaques) são as litologias que ocupam, de longe, a maior 
extensão. Os outros grupos litológicos têm uma representatividade menor mas, devido à sua 
especificidade, serão também tratados de seguida. 
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1.4.2.2.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

���� Rochas granitóides, xistos e grauvaques (metassedimentos) 

A circulação nestas litologias é, na maioria dos casos, relativamente superficial, e encontra-
se condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de fracturas 
resultantes da descompressão dos maciços. Na maior parte das situações, a espessura 
com interesse hidrogeológico é da ordem de 70 a 100 m. Como nestas rochas a circulação 
se faz sobretudo numa camada superficial, constituída por rochas alteradas ou mais 
fracturadas, os níveis freáticos acompanham de uma maneira muito fiel a topografia e o 
escoamento que se dirige em direcção às linhas de água, portanto, zonas de descarga. Os 
níveis freáticos são normalmente muito sensíveis às variações observadas na precipitação.  

A circulação mais profunda dá-se, essencialmente, devido a alguns acidentes tectónicos de 
maior expressão que, muitas das vezes, cai já no domínio do hidrotermalismo. 

Nalgumas regiões o tipo de captação predominante ainda é a galeria de mina, que tem sido 
tradicionalmente utilizada em zonas constituídas por rochas de permeabilidade baixa, sendo 
bastante adequada a áreas com relevo vigoroso. Outros tipos de captação tradicionais são 
os poços de grande diâmetro e o aproveitamento de nascentes. Actualmente, verifica-se 
uma tendência para aqueles tipos de captação serem progressivamente substituídos por 
furos verticais, dado que as tecnologias actuais permitem a sua construção por um custo 
mais vantajoso.  

De acordo com Almeida et al. (2000), nas captações existentes na Bacia do Mondego 
observa-se que, no caso de furos em granitos, para a profundidade média de 74,4 m os 
caudais médios são de 0,54 l/s. No caso em que os furos estão em xistos, à profundidade 
média de 74,2 m os caudais médios são de 2,4 l/s. 

Não se verifica nenhuma correlação assinalável entre a profundidade dos furos e o caudal o 
que pode sugerir que o caudal depende predominantemente de uma ou poucas fracturas 
bem localizadas, em vez de ocorrências mais ou menos espaçadas e repetidas com a 
profundidade.  

Na região da Lousã conhecem-se furos com caudais excepcionalmente elevados (≥ 5 l/s). 
Estes furos localizam-se num sector fortemente tectonizado onde se destacam: a falha de 
Coimbra, que separa o Complexo Cristalofílico (zona de Ossa-Morena) do Grupo das 
Beiras, da zona Centro-Ibérica; o segmento do desligamento NNE-SSW, que se prolonga 
desde a região de Verin (na Galiza) e vai terminar de encontro à falha de Coimbra; a falha 
Lousã-Pombal-Leiria, de direcção ENE-WSW. 
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As estatísticas da produtividade em poços e minas, inventariados na Bacia do Mondego 
mostram que, no caso dos granitos, em captações por poços o valor médio de caudal é de 
1,6 l/s (profundidade média = 7,1 m), enquanto que as captações por minas o valor médio 
de caudal é de 1,37 l/s (profundidade média = 40,9 m). 

Para o caso dos xistos, a estatística da produtividade das captações por minas mostra que o 
caudal médio é de 0,79 l/s para 41,4 m de profundidade média. 

Com a construção dos poços com drenos pôde-se reunir algumas das características 
favoráveis dos poços e das minas: a capacidade de armazenamento dos primeiros e a 
possibilidade, conforme a orientação dos drenos, de intersecção de escoamentos em 
famílias distintas de diaclases. Para captações por poços com drenos em granitos o caudal 
médio é de 10 l/s, enquanto que para captações por poços com drenos em xistos o caudal 
médio é de 9,4 l/s. 

Os poços, poços com drenos horizontais, nascentes e minas, captam na zona superficial, 
onde a alteração e a fracturação são intensas e, por isso, em meio característico de 
porosidade dupla, o que justifica que estas captações sejam mais produtivas que os furos. 
Os poços com drenos são as captações mais produtivas e a relação caudal/comprimento 
dos drenos, em regra, apresenta valores mais elevados que os dos furos e das minas. As 
nascentes são locais de afloramento da superfície freática e, na grande maioria dos casos, o 
caudal é inferior a 1 l/s. 

A importância da fracturação e da alteração superficial, no caudal das captações, também 
se revela, por exemplo, pela ocorrência de casos de furos com perfuração de várias 
dezenas de metros e em que a zona aproveitada de captação se limita à primeira dezena. 

Em conclusão, pode-se afirmar que a tendência de maior produtividade dos furos em xistos, 
por comparação com os dos granitos, se verifica num número significativo de áreas 
diferentes o que faz supor que pode ser estendida, pelo menos, a toda a Zona Centro-
Ibérica. 

Os aquíferos instalados naqueles tipos de rochas são bastante vulneráveis a determinados 
tipos de contaminação. Como a circulação se faz, em grande parte, em fissuras, a 
velocidade de circulação pode ser elevada e o poder de filtração do meio é reduzido. Assim, 
é natural que muitas das captações sejam afectadas por contaminação microbiológica, o 
que, aliado à dispersão das captações e consequente dificuldade de controlo dos processos 
de desinfecção, constitui uma das grandes dificuldades da gestão dos recursos hídricos 
subterrâneos naqueles meios. 

Por outro lado, o facto de se tratar de pequenos aquíferos, com escasso poder regulador, 
torna-os muito vulneráveis a outros contaminantes de origem antropogénica, 
nomeadamente os que resultam de actividades agrícolas, pelo que se poderá verificar o 
aumento das concentrações em nitratos e outros iões. 
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– Quartzitos 

Na ZCI são frequentes as ocorrências de quartzitos, associadas a formações de diversas 
idades. Pela sua importância destacam-se as do Ordovícico inferior (Formação dos 
Quartzitos Armoricanos) pois apresentam um grande desenvolvimento, constituindo muitas 
vezes a ossatura de relevos importantes. Os principais afloramentos encontram-se nas 
zonas de Buçaco e Fajão. 

Como se trata de rochas constituídas por minerais muito estáveis, não originam camadas de 
alteração significativas, sendo a circulação condicionada quase exclusivamente pela 
presença de descontinuidades (fracturas e planos de estratificação). Esta rede de 
descontinuidades mantém-se aberta até profundidades importantes, pelo que, os 
afloramentos quartzíticos estão frequentemente associados a nascentes que, nalguns 
casos, podem ter caudais razoáveis e que são caracterizadas, quase sempre, por 
possuírem água de boa qualidade, pelo que algumas deram origem a explorações para 
água mineral ou de nascente, como é o caso da Fonte de Luso, Fonte de São João, Fonte 
de Penacova, etc. 

O afloramento da serra do Buçaco, é um dos que mais se destaca, pela extensão e pela 
importância dos recursos hídricos a ele associados. Em parte, esses recursos caem no 
domínio das águas minerais ou de nascente, mas uma fracção importante é explorada para 
abastecimento. 

– Depósitos detríticos pós-paleozóicos 

Os depósitos detríticos pós-paleozóicos assentes sobre o Maciço Antigo apresentam 
produtividade baixa a muito baixa. As camadas aquíferas mais prometedoras respeitam a 
horizontes onde a componente argilosa é pouco abundante. 

As bacias onde se verifica maior espessura de depósitos correspondem a sub-domínios de 
forte abatimento estrutural, relacionado com as estruturas: falha de Coimbra, de direcção N-
S e pendor médio de 60º para W; o desligamento NNE-SSW, que se prolonga desde a 
região de Verin (na Galiza) e vai terminar de encontro à falha de Coimbra; a falha Lousã-
Pombal-Leiria, de direcção ENE-WSW que se correlaciona com o levantamento da 
Cordilheira Central. 

Nos depósitos incluídos na Bacia Hidrográfica do Mondego foram inventariadas 23 
captações, que incluem nascentes, minas, furos, poços e poços com drenos horizontais. 
Nalguns casos, como é o exemplo dos poços, não se conhecem as suas características 
geométricas. 

Os seis furos inventariados têm profundidades variando entre 30 e 207 m, com 
produtividades muito fracas, sendo três deles improdutivos e os restantes alcançando no 
máximo 1,5 l/s. 
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Foram também inventariadas 6 minas, com comprimentos entre 18 e 115 m. Os caudais 
produzidos por estas captações oscilam entre 0,13 e 1,04 l/s.  

Os caudais produzidos por cinco poços com drenos inventariados foram: 0,08; 0,09; 0,19; 
2,0; 2,0 l/s. 

Como se pode verificar, a produtividade apresentada pelas captações inventariadas na 
Bacia Hidrográfica do Mondego, nestes depósitos sedimentares, é, regra geral, da mesma 
ordem de grandeza ou inferior à dos xistos e grauvaques do substrato. 

– Aluviões 

Em relação com depósitos aluvionares, dispostos de forma descontínua ao longo das 
maiores linhas de água, aumentando de dimensão e importância nos trechos inferiores dos 
rios, ocorrem pequenos aquíferos, independentes uns dos outros, muitas vezes de 
dimensão hectométrica, só com representação cartográfica à escala 1:50 000 ou maior. As 
formações que constituem o sistema aquífero são aluviões modernas, constituídas 
essencialmente por areias e areias com seixos e calhaus. A espessura é, em regra, inferior 
a 20 m. O substrato é de litologia variável, conforme a localização: granitóides, xistos e 
grauvaques, e depósitos arcósicos. 

A captação é feita por furos, poços e poços com drenos horizontais. Dada a reduzida 
espessura, os furos são, regra geral, curtos. Os que foram inventariados na bacia do 
Mondego, têm comprimentos situados entre 5,5 e 20 m, com média próxima de 14 m e com 
caudais médios de 19 l/s. Os poços são captações tradicionais e relativamente comuns 
neste tipo de aquífero e apresentam caudais médios de 40,1 l/s. No entanto, com o 
objectivo de aumentar o rendimento da captação numa situação caracterizada por uma 
fraca espessura e uma ligação hidráulica com cursos de água, é frequente o recurso a 
poços com drenos onde se tem um caudal médio de 39,7 l/s. 

Os resultados de alguns ensaios de caudal realizados em furos, fornecem valores de 
transmissividade muito elevados. No entanto, o facto destes aquíferos serem caracterizados 
pela existência de uma barreira hidráulica positiva, pode tornar difícil a interpretação pelo 
que alguns valores poderão ser pouco significativos. 

O limite superior do aquífero é uma superfície livre que sofre flutuações sazonais de acordo 
com a variação do nível da água no rio adjacente. A cota da superfície freática é idêntica à 
cota da água no rio e está poucos metros abaixo (regra geral menos de três metros) da 
superfície do terreno. 
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1.4.2.2.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

A interpretação de resultados de ensaios de bombagem em furos em granitóides e 
metassedimentos, apresentado em Almeida et al. (2000) permitiu obter alguns valores da 
transmissividade. Para os granitos, a transmissividade mediana é de 7,5 m2/dia, enquanto 
que para os xistos, devido à impossibilidade de executar ensaios de bombagem, estimou-se 
o valor mediano de transmissividade de 10,8 m2/dia. 

Em relação aos outros tipos litológicos presentes no maciço, apenas se conhecem alguns 
valores de transmissividade relativos aos depósitos detríticos pós-paleozóicos e às aluviões. 
Para os primeiros, os valores da transmissividade, calculados através de valores do caudal 
específico dos furos de captação, conduzem aos valores de 4 m2/dia, 5 m2/dia e 14 m2/dia. 

Para as aluviões, os resultados de alguns ensaios de caudal realizados em furos fornecem 
valores de transmissividade muito elevados, compreendidos entre 2970 e 9850 m2/dia (PBH 
do rio Mondego, 2000). No entanto, o facto destes aquíferos serem caracterizados pela 
existência de uma barreira hidráulica positiva, pode tornar difícil a interpretação pelo que 
alguns valores poderão ser pouco significativos. 

No quadro seguinte é feito um resumo das principais propriedades hidráulicas da massa de 
águas subterrâneas.  

Quadro 1.4.2.4 – Resumo das principais propriedades  hidráulicas da massa de águas subterrâneas Maciço 
Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego 

Formação Aptidão aquífera 
Transmissividade  

(m2/dia) * 

Rochas 
granitóides Aquífero 7,5** 

Xistos e 
grauvaques, 

afectados por 
metamorfismo 

de grau 
variável 

Aquífero 10,8** 

Quartzitos Aquífero - 

Depósitos 
detríticos pós-
paleozóicos 

Aquífero entre 4 e 14 

Aluviões Aquífero entre 2 970 e 9 850 
*Almeida et al., 2000 
**valores de mediana da transmissividade 
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1.4.2.2.2.2.3. Hidrodinâmica 

O escoamento subterrâneo na massa de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 
Mondego está condicionado maioritariamente pela topografia, linhas de água e pela 
existência de uma rede de fracturação, que pode ser contínua ou não. 

A nível regional verifica-se que o fluxo é maioritariamente de Este para Oeste  
acompanhando a topografia (Figura 1.4.2.7), embora localmente se possa verificar o 
condicionamento do fluxo subterrâneo pela rede de drenagem das linhas de água 
superficiais e, eventualmente, pela rede de fracturação. Para a definição das principais 
direcções de fluxo subterrâneo foram usados os mapas topográficos na escala 1:25 000 e a 
cartografia das linhas de água e rede de fracturação (quando existente). 

 
Figura 1.4.2.7 – Principais direcções de fluxo subt errâneo na massa de águas subterrâneas Maciço Antig o 

Indiferenciado da Bacia do Mondego 

1.4.2.2.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas subterrâneas Maciço Antigo 
Indiferenciado da Bacia do Mondego foi feita com base nos resultados dos programas de 
monitorização de vigilância entre Outubro de 1997 e Setembro de 2010, e  utilizando a 
metodologia descrita no ponto 1.4.2. 



  

 

 

 

Capitulo 1.4 2 - Massas de Águas Subterrâneas │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │51 
 

Nesta massa de água, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 610 µS/cm) e pH ligeiramente ácidos com valores de 
mediana na ordem dos pH~6,4 (Figura 1.4.2.8). Estas águas apresentam um valor de 
mediana de nitrato na ordem dos 3,4 mg/l, um valor bastante inferior ao valor paramétrico 
para consumo humano no entanto o seu máximo está acima dessa referência (63 mg/l). O 
ferro, manganês, arsénio, chumbo e o níquel são elementos menores cujas análises 
apresentam medianas muito abaixo do valor paramétrico para consumo humano mas no 
entanto têm um valor máximo que supera essa referência. 

 
Figura 1.4.2.8 – Quimismo da massa de águas subterr âneas Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 

Mondego 

1.4.2.2.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.2.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.2.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas do Maciço Antigo Indiferenciado da 
Bacia do Mondego é de 4 826 km2 e corresponde à totalidade da área desta massa de 
águas subterrâneas (Figura 1.4.2.9).  

Dentro desta área de recarga, poderão ser consideradas como zonas de recarga 
preferencial de aquíferos, todas aquelas que apresentam um grau de fracturação elevado, 
espessas zonas de alteração ou de materiais aluvionares.  



 
   

 

Capitulo 1.4 2 - Massas de Águas Subterrâneas │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │52 
 

 
Figura 1.4.2.9 – Delimitação da área de recarga na massa de águas subterrâneas Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do Mondego 

1.4.2.2.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

A recarga das unidades aquíferas faz-se através das precipitações que caem directamente 
nas camadas aflorantes em zonas espessas de alteração, com fracturação bem 
desenvolvida e significativa. 

A recarga pode dar-se também através do processo de infiltração diferida através das 
aluviões que cobrem certas áreas desta massa de água principalmente nas proximidades 
das linhas de água, e que são bastante mais permeáveis do que as litologias características 
do Maciço Antigo. 

1.4.2.2.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (58 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
280 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 161 mm e uma área de recarga de 
4 826 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 252 hm3/ano. 
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1.4.2.2.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.2.3.2.1. Receptores água subterrânea 

No caso das litologias do tipo granitóides, xistos e grauvaques, quartzitos e depósitos 
detríticos pós-paleozóicos a água das saídas naturais dos sistemas vão para a rede 
hidrográfica superficial. Algumas dessas saídas, as nascentes, são aproveitadas para a 
construção de arranjos de nascente que são origem de abastecimentos de água. 

No que diz respeito às aluviões, as saídas naturais dão-se para o rio adjacente de forma 
difusa, quando as condições de potencial hidráulico são mais altas no aquífero que no rio e 
respeitam às parcelas: infiltração da água da chuva, escorrência dos terrenos adjacentes, 
descarga oculta dos escoamentos do substrato e do armazenamento marginal após 
períodos de cheia. 

Seguindo a metodologia indicada no ponto 1.4.2., foram identificados como ecossistemas 
aquáticos e terrestres, potencialmente dependentes da massa de águas subterrâneas, os 
Sítios de Interesse Comunitário Serra da Estrela, Carregal do Sal e Serra de Lousã (Portaria 
n.º 829/2007, de 1 de Agosto). 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 e com o Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, o Sítio Serra da Estrela compreende acidente orográfico 
que em conjunto com as serras do Açor e da Lousã forma o extremo ocidental da 
Cordilheira Central, onde se podem distinguir algumas unidades paisagísticas importantes 
como são as encostas e os vales percorridos por linhas de água dando-se especial 
importância também ao facto de o Sítio pertencer a três bacias hidrográficas (Douro, Tejo e 
Mondego).  

Conforme a referida Resolução, no Sítio Serra da Estrela foram identificados os seguintes 
habitats potencialmente dependentes das águas subterrâneas: 

���� Águas paradas 

3130 - Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea 
uniflorae e ou da Isoëto-Nanojuncetea 

3150 - Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition 

���� Charnecas e matos das zonas temperadas 

4010 - Charnecas húmidas atlânticas setentrionais de Erica tetralix 

4020 - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 
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���� Pradarias húmidas seminaturais de ervas altas 

6410 - Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion 
caeruleae) 

6430 - Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino 

���� Turfeiras ácidas de Sphagnum 

7140 - Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 e com o Decreto-Lei 
n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, o Sítio Carregal do Sal é composto por elevações 
graníticas, entrecortadas por linhas de água, algumas encaixadas, onde se salientam o rio 
Mondego e o seu afluente rio Seia, bem como o rio Cobral, afluente do Seia. 

Conforme a referida Resolução, no Sítio Carregal do Sal foram identificados os seguintes 
habitats potencialmente dependentes das águas subterrâneas: 

���� Águas paradas 

3130 - Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea 
uniflorae e/ou da Isoëto-Nanojuncetea 

���� Pradarias húmidas seminaturais de ervas altas 

6430 - Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 e com o Decreto-Lei 
n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, o Sítio Serra da Lousã Devido à acentuada orografia e às 
variantes climáticas,é constituída, entre outras, a zonas húmidas e frias. 

Conforme a referida Resolução, no Sítio Serra da Lousã foi identificado o seguinte habitat 
potencialmente dependente das águas subterrâneas: 

���� Águas paradas 

4020 - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

Assim, uma vez que os Sítios de Interesse Comunitário descritos apresentam zonas 
húmidas, cursos de água permanentes e zonas de alagamento permanente e/ou 
temporário, que podem em algumas zonas estar em conexão hidráulica com níveis de água 
subterrânea e depender da profundidade do nível freático para manter as suas 
características de humidade, resulta que nesta massa de águas subterrâneas podem ser 
considerados ecossistemas aquáticos e terrestres potencialmente dependentes de água 
subterrânea. 
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1.4.2.2.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.5). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
11 483 855 m3/ano. 

Quadro 1.4.2.5 – Volumes captados na massa de águas  subterrâneas Maciço Antigo Indiferenciado da 
Bacia do Mondego 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

10 375 601   605

Humano Privado  14 835   62

Rega  518 015  3 181

Industrial  101 703   79

Pecuária   326   6

Mistos  468 440  1 067

 4 935  1 398

11 483 855  6 398Total

Consumo de Água Subterrânea

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Maciço Antigo Indiferenciado Bacia Mondego

 

1.4.2.2.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (252 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (11,5 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 241 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são muito 
inferiores aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~5%) (Gráfico 1.4.2. 2). 
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Gráfico 1.4.2. 2 – Balanço de água na massa de água s subterrâneas Maciço Antigo Indiferenciado da Baci a 
do Mondego 
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1.4.2.2.4. Modelo conceptual 

O Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego insere-se na bacia hidrográfica do rio 
Mondego, e encontra-se em contacto com as massas de águas subterrâneas Maciço Antigo 
Indiferenciado da Bacia do Douro, Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo, Maciço 
Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga, Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do 
Mondego, Penela-Tomar e Luso. 

Em termos geológicos a área faz parte da unidade morfoestrutural designada de Maciço 
Antigo, sendo constituído essencialmente por rochas magmáticas e metassedimentares, 
nomeadamente granitóides, xistos e grauvaques, muito alterados, com escassa aptidão 
hidrogeológica. Em termos de hidrogeologia destacam-se os depósitos detríticos pós-
paleozóicos e as aluviões. É considerado um aquífero livre em grande parte da sua 
extensão, podendo haver zonas semi-confinadas a confinadas dependendo das camadas 
sub e supra-adjacentes, sua estrutura geomorfológica e suas características 
hidrogeológicas. O seu tipo litológico é fissurado, no qual o escoamento se dá, 
essencialmente, pela rede de fracturação, podendo ser contínua ou não, com direcção 
condicionada em grande parte às principais linhas de água.  

A recarga dá-se, maioritariamente, através da precipitação, em zonas espessas de 
alteração, com facturação significativa e bem desenvolvida, e/ou através de áreas 
aluvionares.  

O principal processo de descarga natural é a descarga em forma de exsurgências 
observadas em zonas de falha ou de alteração. 
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A linha de água com maior importância regional é o rio Mondego, que corre na zona central 
da área, numa direcção aproximada de Nordeste para Sudoeste. 

Foram ainda identificadas como ecossistemas aquáticos e terrestres, potencialmente 
dependentes da massa de águas subterrâneas, os Sítios de Interesse Comunitário de Serra 
da Estrela, Carregal do Sal e Serra da Lousã (Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto). 

1.4.2.2.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.3. Luso (A12) 

1.4.2.3.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

A massa de águas subterrâneas de Luso (A12) está contida na Bacia Hidrográfica do rio 
Mondego e do rio Vouga, abrangendo uma área com cerca de 15 km2. A massa apresenta-
se numa faixa alongada entre as localizações de Luso e Penacova.  

A principal formação constituinte do sistema aquífero (Quartzitos Armoricanos) faz parte de 
um sinclinal assimétrico (Sinclinal de Buçaco), com eixo orientado segundo a direcção NW-
SE e é no flanco oriental que a formação apresenta maior desenvolvimento, estando 
representada por um afloramento contínuo, apenas interrompido pela passagem do 
Mondego, perto de Penacova. No flanco ocidental, a formação apresenta-se sob a forma de 
retalhos descontínuos, com muito menor representação.  

Em termos de contactos com outras massa de águas subterrâneas, está unicamente em 
contacto com o Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga e com o Maciço Antigo 
Indiferenciado da Bacia do Mondego. 

Do ponto de vista administrativo a massa de água de Luso engloba, total ou parcialmente, 
as áreas de jurisdição dos concelhos de Penacova e Mealhada do distrito de Coimbra. 
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Figura 1.4.2.10 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Luso 

1.4.2.3.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.3.2.1. GEOLOGIA 

Apesar de serem algumas as formações geológicas a estarem envolvidas na massa de 
águas subterrâneas de Luso, o principal suporte é a Formação dos Quartzitos Armoricanos 
do Ordovício inferior. 

Esta formação tem sido considerada bastante importante no contexto da Zona Centro-
Ibérica, assentando, geralmente, sobre o Supergrupo Dúrico-Beirão, de idade Câmbrica, 
através de desconformidade angular de primeira ordem. Nalguns locais, observa-se a 
ocorrência de uma série intercalar, a Formação de Vale do Grou, entre os Quartzitos 
Armoricanos e o Supergrupo Dúrico-Beirão, que assenta discordantemente sobre o último. 
Por sua vez, os Quartzitos Armoricanos também assentam discordantemente sobre a 
referida Formação de Vale de Grou. No Sinclinal do Buçaco, principal estrutura 
geomorfológica envolvida, é referida, tanto por Nery Delgado (1908), como por outros 
autores, a existência de uma formação conglomerática, na base dos Quartzitos 
Armoricanos. No entanto, Teixeira (1981) questiona a existência de um conglomerado na 
base dos Quartzitos Armoricanos, afirmando que se trata de um falso conglomerado, 
resultante de silicificação, seguida de disjunção esferoidal, de uma assentada de base, de 
natureza arcósica. Seguem-se grauvaques argilosos, xistos grosseiros, areníticos, 
micáceos, borra de vinho, quartzitos, etc. (Teixeira, 1981), tendo este conjunto sido 
designado por Grauvaques Vermelhos inferiores por Nery Delgado (1908), e Formação de 
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Sernelha por Mitchell (1974). Seguem-se bancadas espessas de quartzitos, que constituem 
a Formação dos Quartzitos Armoricanos. 

Aos Quartzitos Armoricanos segue-se uma sequência fundamentalmente xistenta, de idade 
Ordovícica-Silúrica (Série xistenta e psamítica), mas onde também estão presentes 
quartzitos. Por sua vez, os Quartzitos Armoricanos encontram-se cobertos, localmente, por 
depósitos mais recentes, de idade cretácica, denominados Grés de Buçaco. Próximo do 
extremo NW do afloramento do Buçaco, os Quartzitos Armoricanos contactam, quer com as 
formações pós-tectónicas do Carbonífero superior, quer com as formações pré-câmbricas 
da Série Negra (Almeida et al., 2000).  

1.4.2.3.2.2. HIDROGEOLOGIA 

A massa de águas subterrâneas de Luso está junto ao contacto da Zona Centro-Ibérica e a 
Zona de Ossa-Morena, sendo constituído pelo flanco leste do  Sinclinal do Buçaco ao longo 
de cerca de 15 km. A massa de água é integrada por uma séria monoclinal espessa 
(superior a 700 m) de quartzitos do Ordovício, com inclinação geral para sudoeste.  

Vieira da Silva et al. (2000) considera a existência de quatro sistemas aquíferos, cuja 
distinção é feita em função da profundidade de circulação e consequente temperatura de 
emergências naturais por onde o sistema descarrega e, ainda, pela composição química da 
água, no caso do aquífero suspenso da Cruz Alta. 

1.4.2.3.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

Deste modo, considera-se que os aquíferos que constituem esta massa de águas 
subterrâneas são: 

– Aquífero Termal do Luso, onde a circulação se faz a maiores profundidades e em que 
a temperatura da água, nas emergências, é da ordem dos 27ºC. 

– Aquífero Hipotermal do Luso, em que a circulação se faz a profundidades que não 
excedem os 200 m e em que a temperatura média da água, nas emergências, é da 
ordem dos 17ºC. 

– Aquífero Termal de Penacova, que se localiza na zona de Penacova, com uma 
extensão inferior à dos anteriores, com uma circulação intermédia e em que a água 
apresenta uma temperatura média da ordem dos 20ºC, nas nascentes. 

– Aquífero Suspenso da Cruz Alta, cuja distinção dos outros aquíferos é feita a partir da 
composição química da água. 
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Em Almeida et al. (2000), com base nos dados disponíveis relativos a um relatório de 
pesquisa para a construção de um furo da Sociedade da Água do Luso (Geo-Hidrol, 1975), 
foi documentado que os caudais aumentam com a profundidade. Para uma profundidade de 
16,5 m há um caudal de 1,5 l/s, para 28,5 m há caudais de 3 l/s e, para 78,5 m o caudal 
observado é de 8 l/s. Foi efectuado um ensaio de caudal aos 52 m de profundidade, com o 
compressor da máquina, tendo-se registado um caudal de 25 l/s, com o nível hidrodinâmico 
não estabilizado. O ensaio final de bombagem forneceu um caudal de 10,5 l/s, com o nível 
hidrodinâmico a uma profundidade de 0,4 m. 

Vieira da Silva et al. (2000) estimam que os recursos totais do sistema atingem um valor 
superior a 1,5 hm3/ano. 

1.4.2.3.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

A permeabilidade secundária destas rochas, devida à fracturação, torna possível uma boa 
circulação subterrânea das águas infiltradas. Estas circulam para NW atingindo uma 
profundidade certamente considerável, tendo em conta a temperatura a que emergem. A 
emergência faz-se no contacto do aquífero quartzítico com xistos do Carbónico, através de 
falha. O elevado caudal na emergência só pode ser explicado por altas precipitações na 
zona de recarga, grande área de fácil infiltração e uma boa circulação da água 
proporcionada pela fracturação. A morfologia e a estrutura determinam, no mínimo, os locais 
das emergências. 

1.4.2.3.2.2.3. Hidrodinâmica 

De acordo com o que foi referido anteriormente, têm-se em consideração aquíferos 
diferenciados, com profundidades e direcções diferentes de escoamento. O Aquífero Termal 
de Luso (com circulação em profundidade) e o Aquífero da Fonte de S. João (de circulação 
em profundidade intermédia) apresentam escoamento geral de SE para NW, com zonas de 
descarga em Luso. Num terceiro aquífero, no Aquífero Termal de Penacova (de circulação 
de profundidade intermédia), de extensão mais reduzida, a zona de descarga é de NW para 
SE. O facto de haver direcções opostas de escoamento e tendo em conta as características 
e geologia da região leva, obrigatoriamente, a dizer que existe uma divisória de águas 
provocada pela estrutura que alberga a massa de água. 
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Figura 1.4.2.11 – Principais direcções de fluxo sub terrâneo na massa de águas subterrâneas Luso 

1.4.2.3.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas subterrâneas Luso foi feita com base nos 
resultados dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro de 1997 e Setembro 
de 2010, e  utilizando a metodologia descrita no ponto 1.4.2. 

Nesta massa de água, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 49 µS/cm) e pH ligeiramente ácidos com valores de mediana 
na ordem dos pH~5,2  (Figura 1.4.2.12). Entre os elementos menores todos apresentam 
valores de mediana e valores máximos muito abaixo do valor paramétrico para consumo 
humano, com excepção do managnês que tem um valor máximo acima do valor paramétrico 
referido. É de notar que há apenas uma medição acima do valor paramétrico que é, 
precisamente, esse valor máximo registado. 
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Figura 1.4.2.12 – Quimismo da massa de águas subter râneas Luso 

1.4.2.3.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.3.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.3.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Luso é de apenas 9 km2 e corresponde 
61% da área desta massa de águas subterrâneas (Figura 1.4.2.13). A recarga faz-se, 
principalmente, a partir da precipitação sobre a plataforma aplanada que corta os quartzitos, 
que está coberta em parte por depósitos mais recentes.  

A fracturação existente faz com que a recarga e a subsequente circulação em profundidade 
seja possibilitada e a presença de acidentes, cortando os quartzitos e o contacto com 
formações menos permeáveis, condicionou a presença de nascentes, a ocidente, a Fonte 
de S. João, Fonte Termal do Luso, e, a oriente, as Fontes Termais de Telha, Caldas e 
Penacova. A presença destas zonas de descarga dá origem a uma partição de águas 
subterrâneas, sendo o sector drenado pelas nascentes ocidentais, o mais importante. 
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Figura 1.4.2.13 – Delimitação da área de recarga da  massa de águas subterrâneas Luso 

1.4.2.3.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

Os principais processos de recarga são principalmente, a infiltração directa a partir da 
precipitação nas camadas aflorantes mais permeáveis na rede fracturação existente. Além 
deste processo, há também infiltração diferida através de depósitos mais recentes. 

1.4.2.3.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (160 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
1,5 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 202 mm e uma área de recarga de 
9 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 1.4 hm3/ano. 

1.4.2.3.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.3.3.2.1. Receptores água subterrânea 

A descarga natural nesta massa, seguindo Viera da Silva et al. (2000) concretiza-se nas 
seguintes formas: no Aquífero da Fonte de S. João pela Fonte de S. João; no Aquífero 
Termal de Luso pela Fonte Termal de Luso; e no Aquífero Termal de Penacova pelas 
Fontes Termais de Telha, Caldas e Penacova. 
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1.4.2.3.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.6). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
307 981 m3/ano. 

Quadro 1.4.2.6 – Volumes captados na massa de águas  subterrâneas Luso 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

 306 831   2

Humano Privado   0   0

Rega  1 000   1

Industrial   0   0

Pecuária   0   0

Mistos   150   1

  0   2

 307 981   6

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Total

Luso
Consumo de Água Subterrânea

 

1.4.2.3.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (1,4 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (0,3 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de aproximadamente 1,0 hm3/ano, valor que confirma que as 
extracções são inferiores aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~23%) 
(Gráfico 1.4.2. 3). 
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Gráfico 1.4.2. 3 – Balanço de água na massa de água s subterrâneas Luso 
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1.4.2.3.4. Modelo conceptual 

A massa de águas subterrâneas do Luso constitui o flanco Leste do Sinclinal do Buçaco e 
encontra-se em contacto com as massas de águas subterrâneas do Maciço Antigo 
Indiferenciado da Bacia do Vouga e Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego. 

O sinclinal onde se insere a massa de águas subterrâneas está bem preservado mas muito 
fracturado. A série espessa com cerca de 700 m da série monoclinal de metassedimentos 
siliciclásticos (quartzitos e quartzovaques com raras intercalações xistentas) apresenta 
inclinação geral para sudoeste e constitui boa parte do flanco Leste que modela a Serra do 
Buçaco. A Este, a série assenta em discordância sobre o Complexo Xisto-Grauváquico, 
dominados por rochas pelíticas com muito baixa permeabilidade. A Oeste, a série 
siliciclástica confronta com xistos praticamente impermeáveis. 

Nesta massa de águas subterrâneas foram definidas, pelo menos, três unidades aquíferas 
principais, de circulações distintas que são individualizadas pela sua profundidade de 
circulação, pelas temperaturas de emergências e, também, pela sua isotopia. Assim, 
considera-se o Aquífero Termal de Luso (de circulação profunda), o Aquífero da Fonte de S. 
João (de circulação intermédia), ambos de grande extensão relativamente à extensão 
máxima da massa de água total. 

A recarga dá-se por precipitação que cai sobre zonas mais planas da serra e nas faixas 
superiores das vertentes que alimentam a massa de água. 

O sentido de fluxo tem circulação geral de SE para NW, com zonas de descarga em Luso e 
Fonte de S. João, respectivamente o Aquífero Termal de Luso e o Aquífero da Fonte de S. 
João. O Aquífero Termal de Penacova apresenta um sentido de fluxo com direcção NW-SE, 
com zona de descarga a NE de Penacova. 
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A única linha de água com importância regional é o rio Mondego, que se apresenta a Sul da 
área. 

 
Figura 1.4.2.14 – Modelo conceptual da massa de águ as subterrâneas Luso 

1.4.2.3.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.4. Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga (O01) 

1.4.2.4.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

A Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga (O01) está contida na Bacia Hidrográfica 
do rio Vouga, ocupando uma área com cerca de 287 km2, distribuído por várias formações 
ao longo da zona de falha Porto-Coimbra-Tomar. A maior área é alongada inserida em 
formações quaternárias, pliocénicas, cretácicas e jurássicas, ao longo da falha referida. 
Outra área importante está junto à costa, mais propriamente junto à foz do Mondego, em 
Figueira da Foz, onde se insere em formações jurássicas. 
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Esta região engloba, total ou parcialmente, as áreas de jurisdição de 12 concelhos: Ovar, 
Estarreja, Oliveira de Azeméis, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Águeda, Anadia, Mealhada, 
Coimbra, Cantanhede, Montemor-o-Novo e Figueira da Foz. 

 
Figura 1.4.2.15 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado d a 

Bacia do Vouga 

1.4.2.4.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.4.2.1. GEOLOGIA 

Os terrenos que constituem esta massa de água depositaram-se na Bacia Lusitaniana, uma 
bacia sedimentar com abertura coincidente com os primeiros estádios da abertura do 
Oceano Atlântico. Esta bacia forma uma depressão alongada, com orientação NNE-SSW, 
onde os sedimentos acumulados na zona axial atingem cerca de 5 km de espessura. A 
leste, encontra-se individualizada do Maciço Antigo pela falha Porto-Coimbra-Tomar, a sul 
pelo ramo desta fractura, com direcção NNE, que se estende até ao canhão de Setúbal e a 
ocidente por um horst hercínico, actualmente materializado pelos granitos e rochas 
metamórficas do arquipélago da Berlengas (Almeida et al., 2000).  

Com a formação de estruturas diapíricas e associadas ao complexo evaporítico hetangiano 
houve a migração desse mesmo complexo evaporítico que provocou o aparecimento de 
várias estruturas anticlinais, de perfil assimétrico, e a criação de sub-bacias de subsidência 
que se situam de preferência na parte mais profunda da Bacia Lusitaniana. A distribuição e 
configuração destas estruturas foram controladas pela variação de espessura dos depósitos 
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salinos. A reactivação das falhas nas zonas onde o complexo evaporítico alcança maior 
espessura, induziu a migração do complexo salino e a formação de estruturas salinas que 
penetram os depósitos supra-evaporíticos. 

Os principais aspectos geológicos e hidrogeológicos das formações detríticas do Jurássico 
superior, de algumas manchas cretácicas, formações pliocénicas e terraços quaternários 
não foram incluídos em sistemas aquíferos individualizados devido às suas características 
que se apresentam já de seguida. 

Por Almeida et al. (2000) a formação mais antiga, representada na Orla Ocidental 
Indiferenciado da Bacia do Vouga, é a Formação dos Grés de Silves, de idade triásica, 
depositada em discordância sobre o soco antigo. Segue-se um complexo essencialmente 
pelítico, geralmente de côr avermelhada que inclui massas de gesso e sal-gema e 
intercalações calco-dolomíticas. Esta formação, designada por Margas de Dagorda, 
apresenta afloramentos mais ou menos contínuos, perto do contacto oriental da bacia, até à 
região de Tomar, e retalhos descontínuos, associados a estruturas diapíricas. Além disso, 
ocorrem importantes massas evaporíticas com muitas dezenas, ou mesmo centenas de 
metros, representadas por gesso, anidrite e sal-gema, a profundidades variáveis, cobertas 
por depósitos mais recentes.  

As formações, situadas estratigraficamente acima das Margas de Dagorda, são 
essencialmente de natureza calco-margosa. São constituídas por calcários dolomíticos, 
calcários margosos, calcários compactos e margas de idades compreendidas entre o 
Sinemuriano e o Aaleniano. 

Ao Jurássico médio, pertencem os calcários mais puros, compactos e espessos, 
responsáveis pelas principais elevações topográficas da Orla Ocidental. São estes calcários 
que constituem a ossatura principal do Maciço Calcário Estremenho, das serras de Sicó, 
Alvaiázere, Montejunto, Arrábida, etc. Constituem uma sequência muito espessa de 
calcários cristalinos, calcários oolíticos, calcários compactos, calcários dolomíticos e 
margosos, presentes essencialmente nos Calcários oolíticos e dolomitos do Dogger, 
Calcários do Cabo Mondego, Calcários de Sicó, Calcários oolíticos de Santo António e 
Candeeiros e Dolomitos de Cabo de Ares. 

O Malm inicia-se por uma sequência constituída essencialmente por margas e calcários 
margosos alternantes, com algumas intercalações de calcários betuminosos, no topo, a que 
se segue uma espessa sequência de natureza detrítica. Este sequência inicia-se por uma 
alternância de margas e arenitos, com frequentes intercalações de lenhitos, que foram 
inclusivamente, objecto de exploração. Os depósitos seguintes tornam-se progressivamente 
mais detríticos sendo constituídos por arenitos argilosos, cinzentos, amarelados, 
acastanhados, etc., com algumas intercalações calcárias, argilosas e margosas. A 
representar o Jurássico superior estão as formações como as Camadas de Alcobaça, 
Camadas de Amaral, Margas de Abadia e Arcoses de Castanheira. 
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A parte norte da massa encontra-se coberta por arenitos e grés, moderadamente 
conglomeráticos, argilas e margas do Cretácico inferior, que assentam discordantemente 
sobre os terrenos jurássicos. A esta formação detrítica têm sido atribuídas várias 
designações, em função da sua distribuição geográfica: Grés de Torres Vedras, Grés de 
Almargem, Arenitos do Carrascal, Arenitos de Requeixo e Grés de Palhaça. 

O Terciário e Quaternário estão bem representados na Orla Ocidental Indiferenciado da 
Bacia do Vouga, sobretudo por depósitos de natureza detrítica. Os depósitos terciários mais 
antigos têm extensão reduzida, sendo constituídos por conglomerados, arenitos, margas e 
calcários paleogénicos. 

O Miocénico é quase sempre de natureza continental, estando representado por argilas, 
margas, arenitos argilosos, mais ou menos grosseiros com intercalações de lenhitos. A 
espessura máxima é da ordem dos 200 m. O Plio-Plistocénico está representado por 
depósitos marinhos constituídos por areias finas e argilas fossilíferas, que afloram no vale 
do Lis e depósitos continentais, constituídos por arenitos argilosos, areias e cascalheiras 
com intercalações de argilas e lenhitos.  

O Quaternário está representado por depósitos de praia, terraços, dunas e aluviões. As 
dunas e areias de duna formam um afloramento muito extenso ao longo do litoral, atingindo 
uma largura máxima de 20 km, na região de Aveiro.  

1.4.2.4.2.2. HIDROGEOLOGIA 

Sob o ponto de vista hidrogeológico a Orla Ocidental é caracterizada pela existência de 
vários sistemas aquíferos importantes, relacionados com formações calcárias e detríticas. 

A organização sequencial dos sedimentos e a tectónica, em particular a tectónica salífera, 
tiveram um papel importante na organização e distribuição daqueles sistemas. 

No que respeita à circulação da água subterrânea, é possível individualizar dois tipos de 
sistemas aquíferos: os do tipo cársico e os do tipo poroso.  

1.4.2.4.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

A organização sequencial dos sedimentos, individualiza, verticalmente, formações com 
comportamento hidrogeológico diverso, criando alternâncias, mais ou menos cíclicas de 
aquíferos, aquitardos e aquiclusos. Formam-se, assim, sistemas aquíferos multicamada, 
com escoamentos por drenância intercamadas, de acordo com o potencial hidráulico local: 
genericamente descendente nas zonas de recarga e ascendente nas de descarga. 

Nalgumas estruturas evaporíticas, encontram-se preservados depósitos detríticos com 
grande potencial aquífero. 

Por Almeida et al. (2000), é possível individualizar sistemas aquíferos do tipo cársico e 
outros do tipo poroso. 
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Os sistemas aquíferos do tipo cársico, têm por suporte, calcários e dolomitos, 
fundamentalmente do Liásico inferior, Dogger e Malm inferior. Apresentam circulação, em 
grande, condicionada pelas estruturas cársicas, que se desenvolvem pela dissolução dos 
carbonatos, provocada pelo próprio escoamento no aquífero. A infiltração, quando a 
superfície se encontra carsificada, é elevada, podendo ser da ordem de 50 a 60% da 
precipitação. Também a capacidade de armazenamento e a transmissividade dependem da 
carsificação. Estes aquíferos têm, em regra, poder de auto-regulação limitado, que bem se 
evidencia pelas grandes variações de caudal das nascentes por onde descarregam e pela 
amplitude da variação dos níveis da água, entre a época das chuvas e a estação seca. 

A infiltração e o escoamento rápido, pelas estruturas cársicas, tornam estes aquíferos 
particularmente vulneráveis à poluição, com muito baixo poder auto-depurador e com 
propagação rápida das contaminações.  

Os sistemas aquíferos porosos, suportados pelas formações detríticas mesozóicas e 
algumas terciárias, são multicamada. Entre os terrenos mesozóicos, os Arenitos do 
Carrascal sobressaem pela sua importância hidrogeológica. Já os terrenos representativos 
de outro grande episódio, de espessa sedimentação detrítica na Bacia Lusitaniana, ocorrido 
no Jurássico superior, têm um comportamento hidrogeológico menos relevante.  

Dada a heterogeneidade das formações do Jurássico superior, por vezes com variações 
laterais significativas, as condições hidrogeológicas variam em função das camadas 
captadas e da localização das captações. Devido às frequentes intercalações mais 
argilosas, as captações aproveitam, em geral, várias camadas, mais ou menos 
independentes. Algumas captações apresentavam forte artesianismo repuxante aquando da 
sua construção. A mediana da profundidade de 388 captações implantadas no Jurássico 
superior é de 125 m enquanto o caudal médio é de 1,7 l/s (a partir de 251 dados) (Almeida 
et al., 2000). 

1.4.2.4.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

De acordo com Almeida et al. (2000) o caudal específico apresenta um comportamento na 
sua projecção, contra a profundidade: os maiores valores de caudal específico (entre 0,2 e  
1 l/s/m) situam-se em captações com profundidade a variar aproximadamente entre os 50 e 
os 200 m. No entanto existem valores, quer de caudal de exploração, quer de caudal 
especifico, muito baixos, para aquelas profundidades. 

Também parece não existir uma relação nítida entre o caudal especifico e a percentagem de 
zona captada (razão entre a soma dos comprimentos dos ralos e a profundidade total da 
captação), embora se note alguma tendência  para se conseguirem maiores valores de 
caudal específico quando a zona captada é superior. Porém, também neste caso, existem 
valores muito baixos do caudal específico para valores elevados de percentagem de zona 
captada.  
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A distribuição espacial das produtividades das formações do Jurássico superior, apresenta 
uma irregularidade elevada. Para isto contribuem diversos factores como sejam a litologia, a 
profundidade a que se encontram as camadas mais produtivas, variações laterais de fácies, 
etc.  

No entanto, através da projecção dos caudais de exploração, é possível individualizar zonas 
com tendências semelhantes na distribuição das produtividades. Com base na mediana, 
essas zonas foram identificadas, em função da tendência das produtividades para exceder 
ou não aquele valor. 

No Quadro 1.4.2.7 é feito um resumo das principais propriedades hidráulicas da massa de 
águas subterrâneas. De momento não são conhecidos valores de transmissividade que 
possam ser apontados como valores de referência. 

Quadro 1.4.2.7 – Resumo das principais propriedades  hidráulicas da massa de águas subterrâneas Orla 
Ocidental Indiferenciada da Bacia do Vouga 

Formação Aptidão 
hidrogeológica 

Caudal   
Especifico (l/s/m) * 

Indiferenciado Aquífero entre 0,2 e 1 
*Almeida et al., 2000 

 

1.4.2.4.2.2.3. Hidrodinâmica 

Em termos de escoamento subterrâneo, a região é dominada pelas direcções das principais 
linhas de água e varia consoante o sector da massa de água. Neste caso a linha de água 
principal e dominante é o rio Vouga, com várias linhas de água a convergirem na sua 
direcção. Assume-se assim que as direcções de fluxo em ambas as margens estão 
apontadas para o rio, tendo como direcção geral de escoamento subterrâneo ENE-WSW, 
para o estuário do rio Vouga. 

Numa perspectiva diferente, no que diz respeito às formações carbonatadas, o escoamento 
é feito através das estruturas cársicas. É característico também pelo escoamento bastante 
rápido, quando essas estruturas estão bem desenvolvidas e quando têm conexão hidráulica 
com alguma formação que proporcione uma boa recarga. Por isso mesmo, podem ter 
escoamentos de ordem sazonal muito evidenciada, conforme a precipitação, fonte principal 
de recarga. 
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Figura 1.4.2.16 – Principais direcções de fluxo sub terrâneo na massa de águas subterrâneas Orla Ociden tal 

Indiferenciado da Bacia do Vouga 

1.4.2.4.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas subterrâneas Orla Ocidental 
Indiferenciado da Bacia do Vouga foi feita com base nos resultados dos programas de 
monitorização de vigilância entre Outubro de 1997 e Setembro de 2010, e utilizando a 
metodologia descrita no ponto 1.4.2. 

Nesta massa de águas, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 450 µS/cm) e pH muito ligeiramente ácido, com valores de 
mediana na ordem dos pH~6,8, ou seja, dentro do intervalo para o consumo humano 
(Figura 1.4.2.17). Com base em 580 análises, estas águas apresentam um valor de 
mediana de nitrato na ordem dos 78 mg/l, um valor bastante superior ao valor paramétrico 
para consumo humano e valor máximo de 477 mg/l. Em relação aos elementos menores, os 
valores medidos apresentam-se bastante inferiores aos valores paramétricos para consumo 
humano, com excepção ao amónio, manganês e arsénio que têm valores máximos 
registados que superam o valor paramétrico referido. 
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Figura 1.4.2.17 – Quimismo da massa de águas subter râneas Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do 

Vouga 

1.4.2.4.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.4.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.4.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia 
do Vouga é de 287 km2 e corresponde à totalidade da área desta massa de águas 
subterrâneas (Figura 1.4.2.18).  

Na região poderão ser utilizadas como zonas potenciais para recarga de aquíferos todas 
aquelas que apresentem materiais de permeabilidade média a elevada e declives suaves 
que facilitem a infiltração.  

1.4.2.4.3.1.2.  Identificação dos principais processos de recarga 

A recarga das unidades aquíferas de cariz poroso, multicamada faz-se essencialmente 
através das precipitações, por infiltração directa nos afloramentos mais permeáveis. 

Para o caso das formações carbonatadas que afloram, a recarga das unidades aquíferas 
faz-se através das precipitações que caem directamente nas camadas aflorantes e quando 
a superfície se encontra carsificada, a recarga é bastante elevada, podendo ser da ordem 
de 50 a 60% da precipitação (Almeida et al., 2000). 
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Figura 1.4.2.18 – Delimitação da área de recarga da  massa de águas subterrâneas Orla Ocidental 

Indiferenciado da Bacia do Vouga 

1.4.2.4.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (191 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
55 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 278 mm e uma área de recarga de 
287 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 44 hm3/ano. 

1.4.2.4.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.4.3.2.1. Receptores água subterrânea 

Os receptores de água subterrânea da massa de água da Orla Ocidental Indiferenciado do 
Vouga são essencialmente as linhas de água que se encontram na área de afloramento, 
não sendo conhecida nenhuma nascente que seja importante. 

Foram ainda identificadas como ecossistema aquático, potencialmente dependente da 
massa de águas subterrâneas, o Sítio de Interesse Comunitário Rio Vouga (Portaria nº 
829/2007). 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 e com o Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, o Sítio Rio Vouga é o principal curso de água que alimenta 
a Ria de Aveiro e a Pateira de Frossos. A jusante dá-se a abertura para a planície aluvial, 
com uma redução do grau de conservação da vegetação marginal.  
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Conforme a referida Resolução, foram identificados os seguintes habitats potencialmente 
dependentes das águas subterrâneas: 

���� Águas paradas 

3150 - Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition 

���� Pradarias húmidas seminaturais de ervas altas 

6410 - Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion 
caeruleae) 

6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-oloschoenion 

Assim, uma vez que apresentam zonas húmidas, cursos de água permanentes e zonas de 
alagamento permanente e/ou temporário, que podem em algumas zonas estar em conexão 
hidráulica com níveis de água subterrânea e depender da profundidade do nível freático 
para manter as suas características de humidade, resulta que nesta massa de águas 
subterrâneas podem ser considerados ecossistemas aquáticos e terrestres potencialmente 
dependentes de água subterrânea. 

1.4.2.4.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.8). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
330 899 m3/ano. 

Quadro 1.4.2.8 – Volumes captados na massa de águas  subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado da 
Bacia do Vouga 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

 4 322   2

Humano Privado   80   8

Rega  28 104   626

Industrial  172 258   41

Pecuária   0   0

Mistos  126 113   105

  22   145

 330 899   927Total

Consumo de Água Subterrânea

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Orla Ocidental Indiferenciado Bacia Vouga
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1.4.2.4.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (49 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (0,3 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 49 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são muito 
inferiores aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~1%) (Gráfico 1.4.2. 4). 

 

Gráfico 1.4.2. 4 – Balanço de água da massa de água s subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado da Bac ia 
do Vouga 
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1.4.2.4.4. Modelo conceptual 

O Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga insere-se na bacia hidrográfica do rio 
Vouga e encontra-se em contacto com as massas de águas subterrâneas Maciço Antigo 
Indiferenciado da Bacia do Vouga, Quaternário de Aveiro, Cretácico de Aveiro, Orla 
Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego, Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do 
Douro, Cársico da Bairrada, Viso-Queridas e Figueira da Foz-Gesteira. 

A Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga é uma massa de águas subterrâneas 
dominada pela ocorrência de calcários, margas, arenitos e argilas, por norma compostas em 
formação muito espessas, algumas com boa aptidão hidrogeológica, 

É considerada um aquífero livre em grande parte da sua extensão, podendo haver zonas 
semi-confinadas a confinadas dependendo das camadas sub e supra-adjacentes, sua 
estrutura geomorfológica e suas características hidrogeológicas. 
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O seu tipo litológico é indiferenciado, no qual o escoamento se dá, essencialmente, pela 
rede de fracturação, podendo ser contínua ou não, com direcção condicionada em grande 
parte às principais linhas de água.  

A recarga dá-se, maioritariamente, através da precipitação que cai directamente nas 
camadas aflorantes e/ou através de áreas aluvionares. Quando a superfície se encontra 
carsificada, a recarga é bastante elevada. 

O principal processo de descarga natural é a descarga em forma de exsurgências 
observadas em zonas de falha ou de alteração. 

A linha de água com maior importância regional é o rio Vouga, que corre na zona central da 
área, numa direcção aproximada de Oeste para Este. 

Foram ainda identificadas como ecossistemas aquáticos, potencialmente dependentes da 
massa de águas subterrâneas, o Sítio de Interesse Comunitário Rio Vouga (Portaria nº 
829/2007). 

1.4.2.4.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.5. Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego (O02) 

1.4.2.5.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

A Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego (O02) está contido na Bacia 
Hidrográfica do rio Mondego, principalmente no que é considerado o Baixo Mondego, com 
uma área de 330 km2, espalhado em várias áreas de formações essencialmente jurássicas. 
A Este está uma área alongada correspondente ao limite entre o Maciço Antigo e a Orla 
Ocidental Mesocenozóica.  

Esta região engloba, total ou parcialmente, as áreas de jurisdição de dez concelhos: Leiria, 
Pombal, Penela, Ansião, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Miranda do Corvo, Coimbra, 
Mealhada e Cantanhede. 
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Figura 1.4.2.19 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado d a 

Bacia do Mondego 

1.4.2.5.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.5.2.1. GEOLOGIA 

Os terrenos que constituem a Orla Ocidental depositaram-se numa bacia sedimentar, cuja 
abertura coincide com os primeiros estádios da abertura do Atlântico, a Bacia Lusitaniana. 
Esta, forma uma depressão alongada, com orientação NNE-SSW, onde os sedimentos 
acumulados na zona axial atingem cerca de 5 km de espessura. A Este, encontra-se 
individualizada do Maciço Antigo pela falha Porto-Coimbra-Tomar, a sul pelo ramo desta 
fractura, com direcção NNE, que se estende até ao canhão de Setúbal e a Oeste por um 
horst hercínico, actualmente materializado pelos granitos e rochas metamórficas do 
arquipélago da Berlengas (Almeida et al., 2000).  

Houve a formação de estruturas diapíricas, associadas ao complexo evaporítico hetangiano. 
A migração do complexo evaporítico provocou o aparecimento de vários anticlinais, de perfil 
assimétrico, e a criação de sub-bacias de subsidência que se situam de preferência na parte 
mais profunda da Bacia Lusitaniana. A distribuição e configuração destas estruturas foi, em 
grande parte, controlada pela variação de espessura dos depósitos salinos. Nas zonas onde 
o complexo evaporítico alcança maior espessura, a reactivação das falhas induziu a 
migração do complexo salino e a formação de estruturas salinas que penetram os depósitos 
supra-evaporíticos. 
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Em seguida, far-se-á uma caracterização mais desenvolvida dos principais aspectos 
geológicos e hidrogeológicas das formações detríticas do Jurássico superior e, ainda, de 
algumas manchas cretácicas que, devido às suas características, não foram incluídas em 
sistemas aquíferos individualizados. 

Por Almeida et al. (2000) a formação mais antiga, representada na Orla Ocidental, é a 
Formação dos Grés de Silves, de idade triásica, depositada em discordância sobre o soco 
antigo. Segue-se um complexo essencialmente pelítico, geralmente de côr avermelhada que 
inclui massas de gesso e sal-gema e intercalações calco-dolomíticas. Esta formação, 
designada por Margas de Dagorda, apresenta afloramentos mais ou menos contínuos, perto 
do contacto oriental da bacia, até à região de Tomar, e retalhos descontínuos, associados a 
estruturas diapíricas. Além disso, ocorrem importantes massas evaporíticas com muitas 
dezenas, ou mesmo centenas de metros, representadas por gesso, anidrite e sal-gema, a 
profundidades variáveis, cobertas por depósitos mais recentes.  

As formações, situadas estratigraficamente acima das Margas de Dagorda, são 
essencialmente de natureza calco-margosa. São constituídas por calcários dolomíticos, 
calcários margosos, calcários compactos e margas de idades compreendidas entre o 
Sinemuriano e o Aaleniano. 

Ao Jurássico médio, pertencem os calcários mais puros, compactos e espessos, 
responsáveis pelas principais elevações topográficas da Orla Ocidental. São estes calcários 
que constituem a ossatura principal do Maciço Calcário Estremenho, das serras de Sicó, 
Alvaiázere, Montejunto, Arrábida, etc. Constituem uma sequência muito espessa de 
calcários cristalinos, calcários oolíticos, calcários compactos, calcários dolomíticos e 
margosos.  

O Malm inicia-se por uma sequência constituída essencialmente por margas e calcários 
margosos alternantes, com algumas intercalações de calcários betuminosos, no topo, a que 
se segue uma espessa sequência de natureza detrítica. Esta sequência inicia-se por uma 
alternância de margas e arenitos, com frequentes intercalações de lenhitos, que foram 
inclusivamente, objecto de exploração. Os depósitos seguintes tornam-se progressivamente 
mais detríticos sendo constituídos por arenitos argilosos, cinzentos, amarelados, 
acastanhados, etc., com algumas intercalações calcárias, argilosas e margosas.  

Uma importante parte da Orla Ocidental encontra-se coberta por arenitos, mais ou menos 
conglomeráticos, argilas e margas do Cretácico inferior, que assentam discordantemente 
sobre os terrenos jurássicos. A esta formação detrítica têm sido atribuídas várias 
designações, em função da sua distribuição geográfica: Arenitos do Carrascal, Arenitos de 
Requeixo, Grés de Palhaça, etc.  

À série detrítica anterior, segue-se uma série, essencialmente calcária, que corresponde ao 
Cenomaniano superior e Turoniano. É constituída por calcários compactos rijos, calcários 
com rudistas, calcários com polipeiros, calcários margosos, oolíticos, margas, etc. 
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A espessura é reduzida não ultrapassando em geral os 50 m. Apesar disso, pode assumir 
alguma importância hidrogeológica, além de constituir uma camada referência, a norte de 
Torres Vedras. 

Para norte de Leiria, sobre a unidade carbonatada acima referida, depositou-se uma 
sequência detrítica, constituída por arenitos, por vezes micáceos, finos a muito finos, 
seguidos de arenitos grosseiros, arcósicos a subarcósicos, de calibração deficiente e 
passagens argilosas. A sequência termina, na região de Aveiro, por uma formação 
essencialmente argilosa, do Santoniano-Maastrichtiano, que constitui o tecto impermeável 
do sistema aquífero do Cretácico de Aveiro. 

A sul de Torres Vedras, as formações cretácicas apresentam outras características, 
havendo maior desenvolvimento das litologias carbonatadas e terminando a série no 
Cenomaniano superior. 

1.4.2.5.2.2. HIDROGEOLOGIA 

Nesta massa de água pode-se individualizar dois tipos de sistemas: os cársicos e os 
porosos. Os primeiros, têm por suporte calcários e dolomitos, fundamentalmente do Liásico 
inferior, Dogger e Malm inferior. Os segundos são aquíferos porosos, suportados pelas 
formações detríticas mesozóicas e algumas terciárias, tendo características de um sistema 
aquífero multicamada. 

1.4.2.5.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

As massas de água contidas em sistemas cársicos, são suportados pelos calcários e 
dolomitos, tal como já se referiu, fundamentalmente do Liásico inferior, Dogger e Malm 
inferior. Apresentam circulação, em grande, condicionada por estruturas cársicas, que se 
desenvolvem pela dissolução dos carbonatos, provocada pelo próprio escoamento no 
aquífero. A infiltração, quando a superfície se encontra carsificada, é elevada, podendo ser 
da ordem de 50 a 60% da precipitação. Também a capacidade de armazenamento e a 
transmissividade dependem da carsificação. Estes aquíferos têm, em regra, poder de auto-
regulação limitado, que bem se evidencia pelas grandes variações de caudal das nascentes 
por onde descarregam e pela amplitude da variação dos níveis da água, entre a época das 
chuvas e a estação seca. 

A infiltração e o escoamento rápido, pelas estruturas cársicas, tornam estes aquíferos 
particularmente vulneráveis à poluição, com muito baixo poder auto-depurador e com 
propagação rápida das contaminações.  



  

 

 

 

Capitulo 1.4 2 - Massas de Águas Subterrâneas │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │81 
 

Os sistemas aquíferos porosos, suportados pelas formações detríticas mesozóicas e 
algumas terciárias, são multicamada. Entre os terrenos mesozóicos, os Arenitos do 
Carrascal sobressaem pela sua importância hidrogeológica. Já os terrenos representativos 
de outro grande episódio, de espessa sedimentação detrítica na Bacia Lusitaniana, ocorrido 
no Jurássico superior, têm um comportamento hidrogeológico menos relevante.  

Dada a heterogeneidade das formações do Jurássico superior, por vezes com variações 
laterais significativas, as condições hidrogeológicas variam em função das camadas 
captadas e da localização das captações. Devido às frequentes intercalações mais 
argilosas, as captações aproveitam, em geral, várias camadas, mais ou menos 
independentes. Algumas captações apresentavam forte artesianismo repuxante aquando da 
sua construção. A mediana da profundidade de 388 captações implantadas no Jurássico 
superior é de 125 m enquanto a mediana dos caudais medidos é de 1,7 l/s (a partir de 251 
dados) (Almeida et al., 2000). Parece não existir uma relação significativa entre o caudal de 
exploração e a profundidade, embora se verifique que os maiores caudais (5 a 20 l/s) se 
obtêm nas captações cujo comprimento varia, aproximadamente, entre os 100 e os 200 m. 

1.4.2.5.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

De acordo com Almeida et al. (2000) o caudal específico apresenta um comportamento na 
sua projecção, contra a profundidade: os maiores valores de caudal específico (entre 0,2 e  
1 l/s/m) situam-se em captações com profundidade a variar aproximadamente entre os 50 e 
os 200 m. No entanto existem valores, quer de caudal de exploração, quer de caudal 
específico, muito baixos, para aquelas profundidades. 

Também parece não existir uma relação nítida entre o caudal específico e a percentagem 
de zona captada (razão entre a soma dos comprimentos dos ralos e a profundidade total da 
captação), embora se note alguma tendência para se conseguirem maiores valores de 
caudal específico quando a zona captada é superior. Porém, também neste caso, existem 
valores muito baixos do caudal específico para valores elevados de percentagem de zona 
captada.  

A distribuição espacial das produtividades das formações do Jurássico superior, apresenta 
uma irregularidade elevada. Para isto contribuem diversos factores como sejam a litologia, a 
profundidade a que se encontram as camadas mais produtivas, variações laterais de fácies, 
etc. 

No entanto, através da projecção dos caudais de exploração, é possível individualizar zonas 
com tendências semelhantes na distribuição das produtividades. Com base na mediana, 
essas zonas foram identificadas, em função da tendência das produtividades para exceder 
ou não aquele valor. 
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No Quadro 1.4.2.9 é feito um resumo das principais propriedades hidráulicas da massa de 
águas subterrâneas. De momento não são conhecidos valores de transmissividade que 
possam ser apontados como valores de referência. 

Quadro 1.4.2.9 – Resumo das principais propriedades  hidráulicas da massa de águas subterrâneas Orla 
Ocidental Indiferenciada da Bacia do Mondego 

Formação Aptidão 
hidrogeológica 

Caudal   
Especifico (l/s/m) * 

Indiferenciado Aquífero entre 0,2 e 1 
*Almeida et al., 2000 

1.4.2.5.2.2.3. Hidrodinâmica 

Em termos de escoamento subterrâneo, a região é dominada pelas direcções das principais 
linhas de água e varia consoante o sector da massa de água. Neste caso a linha de água 
principal e dominante é o rio Mondego, com várias linhas de água a convergirem na sua 
direcção. No entanto, não se pode dizer que há uma direcção geral de escoamento 
subterrâneo bem definida pois a massa de água está dividida em vários sectores. Assume-
se assim que as direcções de fluxo em ambas as margens estão apontadas para o rio 
Mondego, com excepção à área que está mais a sul que aparenta ter a sua principal 
direcção de fluxo SE-NW. 

Numa perspectiva diferente, no que diz respeito às formações carbonatadas, o escoamento 
é feito através das estruturas cársicas. É característico também pelo escoamento bastante 
rápido, quando essas estruturas estão bem desenvolvidas e quando têm conexão hidráulica 
com alguma formação que proporcione uma boa recarga. Por isso mesmo, podem ter 
escoamentos de ordem sazonal muito evidenciada, conforme a precipitação, fonte principal 
de recarga. 
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Figura 1.4.2.20 – Principais direcções de fluxo sub terrâneo na massa de águas subterrâneas Orla Ociden tal 

Indiferenciado da Bacia do Mondego 

1.4.2.5.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas subterrâneas Orla Ocidental 
Indiferenciado da Bacia do Mondego foi feita com base foi feita com base nos resultados 
dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro de 1997 e Setembro de 2010, 
e utilizando a metodologia descrita no ponto 1.4.2. 

Nesta massa de água, predominam águas subterrâneas combaixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 820 µS/cm) e pH ligeiramente ácidos com valores de 
mediana na ordem dos pH~7,4, portanto dentro do intervalo para o consumo humano 
(Figura 1.4.2.21). Com base em 22 análises, estas águas apresentam um valor de mediana 
de nitrato na ordem dos 3 mg/l, um valor bastante inferior ao valor paramétrico para 
consumo humano. Em relação aos elementos menores pode-se dizer que os valores de 
mediana são abaixo dos valores paramétricos para consumo humano. O mesmo se passa 
em relação aos valores máximos amostrados com excepção do manganês (0,062 mg/l) que 
apresenta um valor acima dos valores paramétricos para consumo humano. 
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Figura 1.4.2.21 – Quimismo da massa de águas subter râneas Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do 

Mondego 

1.4.2.5.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.5.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.5.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia 
do Mondego é de 331 km2 e corresponde à totalidade da área desta massa de águas 
subterrâneas (Figura 1.4.2.22).  

Na região poderão ser utilizadas como zonas potenciais para recarga de aquíferos todas 
aquelas que apresentem materiais de permeabilidade média a elevada e declives suaves 
que facilitem a infiltração. 
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Figura 1.4.2.22 – Delimitação da área de recarga da  massa de águas subterrâneas Orla Ocidental 

Indiferenciado da Bacia do Mondego 

1.4.2.5.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

A recarga das unidades aquíferas de cariz poroso, multicamada faz-se essencialmente 
através das precipitações, por infiltração directa nos afloramentos mais permeáveis. 

Para o caso das formações carbonatadas que afloram, a recarga das unidades aquíferas 
faz-se através das precipitações que caem directamente nas camadas aflorantes e quando 
a superfície se encontra carsificada, a taxa de recarga é bastante elevada (Almeida et al., 
2000). 

1.4.2.5.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (174 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
58 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 052 mm e uma área de recarga de 
331 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 52 hm3/ano. 
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1.4.2.5.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.5.3.2.1. Receptores água subterrânea 

Os receptores de água subterrânea da massa de água da Orla Ocidental Indiferenciado do 
Mondego são essencialmente as linhas de água que se encontram na área de afloramento, 
não sendo conhecida nenhuma nascente que seja importante. 

Seguindo a metodologia indicada no ponto 1.4.2., e apesar de estar apenas parcialmente 
inserida numa pequena parcela, na área da massa de águas subterrâneas do Louriçal, a 
Este, não se pode deixar de referir que é identificado o ecossistema, potencialmente 
dependente da massa de água, o Sítio de Interesse Comunitário de Sicó-Alvaiázere 
(Portaria nº 829/2007). 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 e com o Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, o Sítio Sicó-Alvaiázere possui uma elevada diversidade de 
habitats associados ao substrato calcário. Merecem destaque os habitats rupícolas e troços 
significativos das margens do Rio Nabão. Conforme a referida Resolução, foram 
identificados os seguintes habitats potencialmente dependentes das águas subterrâneas: 

���� Águas paradas 

3130 - Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea 
uniflorae e ou da Isoëto-Nanojuncetea 

3170 - Charcos temporários mediterrânicos 

���� Charnecas e matos das zonas temperadas 

4020 - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

4030 - Charnecas secas europeias 

���� Pradarias húmidas seminaturais de ervas altas 

6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

Assim, uma vez que apresentam zonas húmidas, cursos de água permanentes e zonas de 
alagamento permanente e/ou temporário, que podem em algumas zonas estar em conexão 
hidráulica com níveis de água subterrânea e depender da profundidade do nível freático 
para manter as suas características de humidade, resulta que nesta massa de águas 
subterrâneas podem ser considerados ecossistemas aquáticos e terrestres potencialmente 
dependentes de água subterrânea. 
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1.4.2.5.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.10). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
261 867 m3/ano. 

Quadro 1.4.2.10 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado da 
Bacia do Mondego 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

 79 265   6

Humano Privado   0   1

Rega  112 972   802

Industrial  18 255   7

Pecuária   30   2

Mistos  49 131   85

 2 215   218

 261 867  1 121

Consumo de Água Subterrânea

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Total

Orla Ocidental Indiferenciado Bacia Mondego

 

1.4.2.5.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (52 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (0,3 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 52 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são muito 
inferiores aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~1%) (Gráfico 1.4.2. 5). 
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Gráfico 1.4.2. 5 – Balanço de água da massa de água s subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado da Bac ia 
do Mondego 
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1.4.2.5.4. Modelo conceptual 

O Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego insere-se na bacia hidrográfica do rio 
Mondego. Cartograficamente, não é um corpo contínuo pois apresenta várias áreas 
espalhadas pela zona mais ocidental da bacia hidrográfica do rio Mondego, de formações 
essencialmente jurássicas. Na zona da massa de águas subterrâneas mais a Este está uma 
área alongada correspondente ao limite entre o Maciço Antigo e a Orla Ocidental 
Mesocenozóica. As várias áreas encontram-se em contacto com as massas de águas 
subterrâneas, nomeadamente o Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego, Orla 
Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga, Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Lis, 
Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Tejo, Cársico da Bairrada, Aluviões do Mondego, 
Ançã-Cantanhede, Viso-Queridas, Figueira da Foz-Gesteira, Verride, Tentúgal, Louriçal, 
Penela-Tomar, Leirosa-Monte Real, Vieira de Leira-Marinha Grande e Ourém. 

A Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego é uma massa de águas subterrâneas 
dominada pela ocorrência de calcários, margas, arenitos e argilas, massas evaporíticas e 
intercalações calco-dolomíticas, por norma compostas em formação muito espessas, 
algumas com boa aptidão hidrogeológica. Do ponto de vista hidroestratigráfico, nesta massa 
de água pode-se individualizar dois tipos de meios aquíferos: os cársicos e os porosos. Os 
primeiros têm por suporte os calcários e dolomitos, fundamentalmente do Liásico inferior, 
Dogger e Malm inferior. Os segundos são aquíferos porosos, suportados pelas formações 
detríticas mesozóicas e algumas terciárias, tendo características de um sistema aquífero 
multicamada. 
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A massa de águas subterrâneas é considerada um aquífero livre em grande parte da sua 
extensão, podendo haver zonas semi-confinadas a confinadas dependendo das camadas 
sub e supra-adjacentes, sua estrutura geomorfológica e suas características 
hidrogeológicas. 

O aquífero é do tipo indiferenciado, no qual o escoamento está em grande parte 
condicionado às estruturas cársicas, podendo ser contínua ou não, com direcção 
condicionada em grande parte às principais linhas de água.  

A recarga dá-se, maioritariamente, através da precipitação que cai directamente nas 
camadas aflorantes e/ou através de camadas areníticas aflorantes mais permeáveis e/ou 
através de aluviões. Quando a superfície se encontra carsificada, a recarga é bastante 
elevada. Também a capacidade de armazenamento e a transmissividade dependem da 
carsificação. 

O principal processo de descarga natural é a descarga em forma de exsurgências 
observadas em zonas de falha ou de alteração. 

A linha de água com maior importância regional é o rio Mondego, que condiciona, de uma 
maneira geral, o escoamento numa direcção aproximada de Oeste para Este. 

Foi ainda identificado como ecossistema terrestre, potencialmente dependente da massa de 
águas subterrâneas, o Sítio de Interesse Comunitário Sicó-Alvaiázere (Portaria n.º 
829/2007, de 1 de Agosto). 

1.4.2.5.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.6. Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Lis (O03) 

1.4.2.6.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

A Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Lis (O03) está completamente inserida na Bacia 
Hidrográfica do rio Lis, sendo representada por três manchas distribuídas no espaço, 
ocupando uma área total com cerca de 140 km2. A maior área apanha a cidade de Leira e 
estende-se para Sul ramificando-se dependendo da geomorfologia da região, onde os 
relevos mais importantes situam-se na zona sul, formada pela parte terminal do maciço 
calcário de Fátima. 

Outra mancha desta massa está localizada na zona Este da Bacia do rio Lis, mais 
precisamente na região de Espite e Mata, sobre os calcários e margas do Jurássico 
superior. 



 
   

 

Capitulo 1.4 2 - Massas de Águas Subterrâneas │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │90 
 

Uma mancha mais pequena está presente entre Vieira de Leiria e Coimbrão associada aos 
terraços mais modernos da região, nomeadamente aluviões e areias de dunas, junto à 
costa. 

Esta região engloba, total ou parcialmente, as áreas de jurisdição de alguns concelhos, 
nomeadamente Leiria, Marinha Grande, Batalha, Ourém e Porto de Mós. 

 
Figura 1.4.2.23 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado d a 

Bacia do Lis 

1.4.2.6.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.6.2.1. GEOLOGIA 

Os terrenos que constituem a Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Lis foram 
depositados na Bacia Lusitaniana, uma bacia sedimentar com abertura coincidente com os 
primeiros estádios da abertura do Oceano Atlântico. A bacia forma uma depressão 
alongada, com orientação NNE-SSW, onde os sedimentos acumulados na zona axial 
atingem cerca de 5 km de espessura. A leste, encontra-se individualizada do Maciço Antigo 
pela falha Porto-Coimbra-Tomar, a sul pelo ramo desta fractura, com direcção NNE, que se 
estende até ao canhão de Setúbal e a ocidente por um horst hercínico, actualmente 
materializado pelos granitos e rochas metamórficas do arquipélago da Berlengas (Almeida 
et al., 2000).  
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Com a formação de estruturas diapíricas e associadas ao complexo evaporítico hetangiano 
houve a migração desse mesmo complexo evaporítico que provocou o aparecimento de 
várias estruturas anticlinais, de perfil assimétrico, e a criação de sub-bacias de subsidência 
que se situam de preferência na parte mais profunda da Bacia Lusitaniana. A distribuição e 
configuração destas estruturas foram controladas pela variação de espessura dos depósitos 
salinos. A reactivação das falhas nas zonas onde o complexo evaporítico alcança maior 
espessura, induziu a migração do complexo salino e a formação de estruturas salinas que 
penetram os depósitos supra-evaporíticos. 

Os principais aspectos geológicos e hidrogeológicos das formações detríticas do Jurássico 
superior, de algumas manchas cretácicas, formações pliocénicas e terraços quaternários 
não foram incluídos em sistemas aquíferos individualizados devido à sua heterogeneidade e 
características geológicas. 

Por Almeida et al. (2000) a formação mais antiga, representada na Orla Ocidental 
Indiferenciado da Bacia do Lis, é a Formação dos Grés de Silves, de idade triásica, 
depositada em discordância sobre o soco antigo. Segue-se um complexo essencialmente 
pelítico, geralmente de côr avermelhada que inclui massas de gesso e sal-gema e 
intercalações calco-dolomíticas. Esta formação, designada por Margas de Dagorda, 
apresenta afloramentos mais ou menos contínuos, perto do contacto oriental da bacia, até à 
região de Tomar, e retalhos descontínuos, associados a estruturas diapíricas. Além disso, 
ocorrem importantes massas evaporíticas com muitas dezenas, ou mesmo centenas de 
metros, representadas por gesso, anidrite e sal-gema, a profundidades variáveis, cobertas 
por depósitos mais recentes.  

As formações, que se encontram acima das Margas de Dagorda, são essencialmente de 
natureza calco-margosa. São constituídas por calcários dolomíticos, calcários margosos, 
calcários compactos e margas de idades compreendidas entre o Sinemuriano e o 
Aaleniano. 

Ao Jurássico médio, pertencem os calcários mais puros, compactos e espessos, 
responsáveis pelas principais elevações topográficas da Orla Ocidental. São estes calcários 
que constituem a ossatura principal do Maciço Calcário Estremenho, das serras de Sicó, 
Alvaiázere, Montejunto, Arrábida, etc. Constituem uma sequência muito espessa de 
calcários cristalinos, calcários oolíticos, calcários compactos, calcários dolomíticos e 
margosos, presentes essencialmente nos Calcários oolíticos e dolomitos do Dogger, 
Calcários do Cabo Mondego, Calcários de Sicó, Calcários oolíticos de Santo António e 
Candeeiros e Dolomitos de Cabo de Ares. 
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O Malm inicia-se por uma sequência constituída essencialmente por margas e calcários 
margosos alternantes, com algumas intercalações de calcários betuminosos, no topo, a que 
se segue uma espessa sequência de natureza detrítica. Este sequência inicia-se por uma 
alternância de margas e arenitos, com frequentes intercalações de lenhitos, que foram 
inclusivamente, objecto de exploração. Os depósitos seguintes tornam-se progressivamente 
mais detríticos sendo constituídos por arenitos argilosos, cinzentos, amarelados, 
acastanhados, etc., com algumas intercalações calcárias, argilosas e margosas. A 
representar o Jurássico superior estão as formações como as Camadas de Alcobaça, 
Camadas de Amaral, Margas de Abadia e Arcoses de Castanheira. 

A massa na parte oriental da Bacia encontra-se coberta por arenitos e grés, 
moderadamente conglomeráticos, argilas e margas do Cretácico inferior, que assentam 
discordantemente sobre os terrenos jurássicos. A esta formação detrítica têm sido atribuídas 
várias designações, em função da sua distribuição geográfica: Grés de Torres Vedras, Grés 
de Almargem, Arenitos do Carrascal, Arenitos de Requeixo e Grés de Palhaça. 

O Terciário e Quaternário estão pouco representados na Orla Ocidental Indiferenciado da 
Bacia do Lis, aparecendo essencialmente sobre a forma de depósitos de natureza detrítica. 
Os depósitos terciários mais antigos têm extensão reduzida, sendo constituídos por 
conglomerados, arenitos, margas e calcários paleogénicos. 

O Plio-Plistocénico está representado por depósitos marinhos constituídos por areias finas e 
argilas fossilíferas, que afloram no vale do Lis e depósitos continentais, constituídos por 
arenitos argilosos, areias e cascalheiras com intercalações de argilas e lenhitos.  

O Quaternário está representado por depósitos de praia, terraços, dunas e aluviões. As 
dunas e areias de duna formam um afloramento muito extenso ao longo do litoral, atingindo 
uma largura máxima de 20 km, na região de Leiria, Vieira de Leiria e Coimbrão. 

1.4.2.6.2.2. HIDROGEOLOGIA 

Sob o ponto de vista hidrogeológico a Orla Ocidental é caracterizada pela existência de 
vários sistemas aquíferos, relacionados com formações calcárias e detríticas. 

A organização sequencial dos sedimentos e a tectónica, em particular a tectónica salífera, 
tiveram um papel importante na organização e distribuição daqueles sistemas. 

A organização sequencial dos sedimentos, individualiza, verticalmente, formações com 
comportamento hidrogeológico diverso, criando alternâncias, mais ou menos cíclicas de 
aquíferos, aquitardos e aquiclusos. Formam-se, assim, sistemas aquíferos multicamada, 
com escoamentos por drenância intercamadas, de acordo com o potencial hidráulico local: 
genericamente descendente nas zonas de recarga e ascendente nas de descarga. 

Nalgumas estruturas evaporíticas, encontram-se preservados depósitos detríticos com 
grande potencial aquífero.  
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1.4.2.6.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

No que respeita à circulação da água subterrânea, é possível individualizar dois tipos de 
sistemas aquíferos: os do tipo cársico e os do tipo poroso.  

Por Almeida et al. (2000), os primeiros, têm por suporte, calcários e dolomitos, 
fundamentalmente do Liásico inferior, Dogger e Malm inferior. Apresentam circulação, em 
grande, condicionada pelas estruturas cársicas, que se desenvolvem pela dissolução dos 
carbonatos, provocada pelo próprio escoamento no aquífero. A infiltração, quando a 
superfície se encontra carsificada, é elevada, podendo ser da ordem de 50 a 60% da 
precipitação. Também a capacidade de armazenamento e a transmissividade dependem da 
carsificação. Estes aquíferos têm, em regra, poder de auto-regulação limitado, que bem se 
evidencia pelas grandes variações de caudal das nascentes por onde descarregam e pela 
amplitude da variação dos níveis da água, entre a época das chuvas e a estação seca. 

A infiltração e o escoamento rápido, pelas estruturas cársicas, tornam estes aquíferos 
particularmente vulneráveis à poluição, com muito baixo poder auto-depurador e com 
propagação rápida das contaminações.  

Os sistemas aquíferos porosos, suportados pelas formações detríticas mesozóicas e 
algumas terciárias, são multicamada. Entre os terrenos mesozóicos, os Arenitos do 
Carrascal sobressaem pela sua importância hidrogeológica. Já os terrenos representativos 
de outro grande episódio, de espessa sedimentação detrítica na Bacia Lusitaniana, ocorrido 
no Jurássico superior, têm um comportamento hidrogeológico menos relevante.  

Dada a heterogeneidade das formações do Jurássico superior, por vezes com variações 
laterais significativas, as condições hidrogeológicas variam em função das camadas 
captadas e da localização das captações. Devido às frequentes intercalações mais 
argilosas, as captações aproveitam, em geral, várias camadas, mais ou menos 
independentes. Algumas captações apresentavam forte artesianismo repuxante aquando da 
sua construção. A mediana da profundidade de 388 captações implantadas no Jurássico 
superior é de 125 m enquanto a mediana dos caudais medidos é de 1,7 l/s (a partir de 251 
dados) (Almeida et al., 2000). 

1.4.2.6.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

De acordo com Almeida et al. (2000) o caudal específico apresenta um comportamento na 
sua projecção, contra a profundidade: os maiores valores de caudal específico (entre 0,2 e  
1 l/s/m) situam-se em captações com profundidade a variar aproximadamente entre os 50 e 
os 200 m. No entanto existem valores, quer de caudal de exploração, quer de caudal 
especifico, muito baixos, para aquelas profundidades. 
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Também parece não existir uma relação nítida entre o caudal especifico e a percentagem de 
zona captada (razão entre a soma dos comprimentos dos ralos e a profundidade total da 
captação), embora se note alguma tendência  para se conseguirem maiores valores de 
caudal específico quando a zona captada é superior. Porém, também neste caso, existem 
valores muito baixos do caudal específico para valores elevados de percentagem de zona 
captada.  

A distribuição espacial das produtividades das formações do Jurássico superior, apresenta 
uma irregularidade elevada. Para isto contribuem diversos factores como sejam a litologia, a 
profundidade a que se encontram as camadas mais produtivas, variações laterais de fácies, 
etc.  

No entanto, através da projecção dos caudais de exploração, é possível individualizar zonas 
com tendências semelhantes na distribuição das produtividades. Com base na mediana, 
essas zonas foram identificadas, em função da tendência das produtividades para exceder 
ou não aquele valor. 

No quadro seguinte é feito um resumo das principais propriedades hidráulicas da massa de 
águas subterrâneas. De momento não são conhecidos valores de transmissividade que 
possam ser apontados como valores de referência. 

Quadro 1.4.2.11 – Resumo das principais propriedade s hidráulicas da massa de águas subterrâneas Orla 
Ocidental Indiferenciada da Bacia do Lis 

Formação Aptidão 
hidrogeológica 

Caudal   
Especifico (l/s/m) * 

Indiferenciado Aquífero entre 0,2 e 1 
*Almeida et al., 2000 

1.4.2.6.2.2.3. Hidrodinâmica 

Em termos de escoamento subterrâneo, a região é dominada pelas direcções das principais 
linhas de água e varia consoante o sector da massa de água. Neste caso apresenta-se 
duas linhas de água principais, o rio Lena e o rio Lis, com várias linhas de água a 
convergirem nas suas direcções.  

Pode dizer-se que há uma direcção geral de escoamento subterrâneo bem definida em 
cada um dos sectores da massa de água, com excepção à área mais a leste. Na área mais 
a Oeste, o fluxo tende a sua direcção para o rio Lis, enquanto na área a Sul, de maior 
dimensão, apresentará uma direcção de fluxo de acordo com o escoamento do rio Lena, ou 
seja, S-N. Na área mais a leste parece haver uma tendência do fluxo para a direcção do rio 
Lis, principal linha de água para a qual convergem outras de menor importância. 

Relativamente às formações carbonatadas, o escoamento é feito através das estruturas 
cársicas e rede de fracturação, mas que nestas formações parece ser pouco desenvolvida. 
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Figura 1.4.2.24 – Principais direcções de fluxo sub terrâneo na massa de águas subterrâneas Orla Ociden tal 

Indiferenciado da Bacia do Lis 

1.4.2.6.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas subterrâneas Orla Ocidental 
Indiferenciado da Bacia do Lis foi feita com base nos resultados dos programas de 
monitorização de vigilância entre Outubro de 1997 e Setembro de 2010, e  utilizando a 
metodologia descrita no ponto 1.4.2. 

Nesta massa de água, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 435 µS/cm) ) e pH ligeiramente ácidos com valores de 
mediana na ordem dos pH~6,9  (Figura 1.4.2.25), ou seja, dentro do intervalo para o 
consumo humano. Estas águas apresentam um valor de mediana de nitrato na ordem dos 
19,5 mg/l, um valor bastante inferior ao valor paramétrico para consumo humano, mas o 
valor máximo é de 76 mg/l, que já ultrapassa os valores referência. Em relação aos 
elementos menores, os valores de medianas são sempre bastante inferiores aos valores 
paramétricos para consumo humano. No entanto, alguns valores máximos registados, 
nomeadamente do amónio, ferro e manganês, são ligeiramente superiores aos valores 
parâmetros para consumo humano. 
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Figura 1.4.2.25 – Quimismo da massa de águas subter râneas Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Li s 

1.4.2.6.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.6.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.6.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia 
do Lis é de 140 km2 e corresponde à totalidade da área desta massa de águas subterrâneas 
(Figura 1.4.2.26).  

Na região poderão ser utilizadas como zonas potenciais para recarga de aquíferos todas 
aquelas que apresentem materiais de permeabilidade média a elevada e declives suaves 
que facilitem a infiltração. 
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Figura 1.4.2.26 – Delimitação da área de recarga da  massa de águas subterrâneas Orla Ocidental 

Indiferenciado da Bacia do Lis 

1.4.2.6.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

A recarga das unidades aquíferas de cariz poroso, multicamada faz-se essencialmente 
através das precipitações, por infiltração directa nos afloramentos mais permeáveis. 

Para o caso das formações carbonatadas que afloram, a recarga das unidades aquíferas 
faz-se através das precipitações que caem directamente nas camadas aflorantes e quando 
a superfície se encontra carsificada, a taxa de recarga é bastante elevada (Almeida et al., 
2000). 

1.4.2.6.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (171 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
24 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 969 mm e uma área de recarga de 
140 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 21 hm3/ano. 
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1.4.2.6.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.6.3.2.1. Receptores água subterrânea 

Os receptores de água subterrânea da massa de água da Orla Ocidental Indiferenciado do 
Lis são essencialmente as linhas de água que se encontram na área de afloramento, não 
sendo conhecida nenhuma nascente que seja importante. 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 e com o Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, o Sítio estendem-se de Rio Maior a Ourém e integram -se 
no maciço calcário estremenho, ainda que ocorram algumas inclusões siliciosas e zonas de 
arenitos. Destacam-se as grutas e algares, que proporcionam peculiares condições de 
micro–habitats. 

Conforme a referida Resolução, foram identificados os seguintes habitats potencialmente 
dependentes das águas subterrâneas: 

���� Pradarias húmidas seminaturais de ervas altas 

6410 - Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion 
caeruleae) 

6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

���� Outros habitats rochosos 

8310 - Grutas não exploradas pelo turismo 

Assim, uma vez que apresentam zonas húmidas, cursos de água permanentes e zonas de 
alagamento permanente e/ou temporário, que podem em algumas zonas estar em conexão 
hidráulica com níveis de água subterrânea e depender da profundidade do nível freático 
para manter as suas características de humidade, resulta que nesta massa de águas 
subterrâneas podem ser considerados ecossistemas aquáticos e terrestres potencialmente 
dependentes de água subterrânea. 

1.4.2.6.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.12). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
990 076 m3/ano. 
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Quadro 1.4.2.12 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado da 
Bacia do Lis 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

 848 426   5

Humano Privado   0   3

Rega  96 333   358

Industrial  15 455   17

Pecuária  1 250   2

Mistos  24 362   29

 4 250   121

 990 076   535

Consumo de Água Subterrânea

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Total

Orla Ocidental Indiferenciado Bacia Lis

 

1.4.2.6.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (21 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (1 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 20 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são inferiores 
aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~5%) (Gráfico 1.4.2. 6). 

 

Gráfico 1.4.2. 6 – Balanço de água da massa de água s subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado da Bac ia 
do Lis 
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1.4.2.6.4. Modelo conceptual 

A massa de águas subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego está 
completamente inserida na bacia hidrográfica do rio Lis, sendo representada por três 
manchas distribuídas no espaço. A maior área está a Sul e ramifica-se consoante a 
geomorfologia da região, onde os relevos mais importantes situam-se na zona Sul, formada 
pela parte terminal do maciço calcário de Fátima. Outra mancha desta massa está 
localizada na zona Este da Bacia do rio Lis sobre os calcários e margas do Jurássico 
superior. A terceira mancha, a mais pequena, está associada aos terraços mais modernos 
da região, nomeadamente aluviões e areias de dunas, junto à costa. 

As várias áreas encontram-se em contacto com as massas de águas subterrâneas, 
nomeadamente a Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego, Orla Ocidental 
Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Oeste, Leirosa-Monte Real, Vieira de Leira-
Marinha Grande, Pousos-Caranguejeira, Louriçal, Maceira, Alpedriz, Maciço Calcário 
Estremenho e Ourém. 

A Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Lis é uma massa de águas subterrâneas 
dominada pela ocorrência de calcários, margas, arenitos e argilas, massas evaporíticas e 
intercalações calco-dolomíticas, por norma compostas em formação muito espessas, 
algumas com boa aptidão hidrogeológica. Do ponto de vista hidroestratigráfico, a massa de 
águas subterrâneas individualiza, verticalmente, formações com comportamento 
hidrogeológico diverso, criando alternâncias, mais ou menos cíclicas de aquíferos, 
aquitardos e aquiclusos. Formam-se, assim, sistemas aquíferos multicamada, com 
escoamentos por drenância intercamadas, de acordo com o potencial hidráulico local, que é 
genericamente descendente nas zonas de recarga e ascendente nas de descarga. 

É considerado um aquífero essencialmente livre, com zonas semi-confinadas a confinadas 
em grande parte da sua extensão dependendo das camadas sub e supra-adjacentes, sua 
estrutura geomorfológica e suas características hidrogeológicas. 

O aquífero é do tipo indiferenciado, no qual o escoamento está em grande parte 
condicionado às estruturas cársicas, podendo ser contínua ou não, com direcção 
condicionada em grande parte às principais linhas de água.  

A recarga dá-se, maioritariamente, através da precipitação que cai directamente nas 
camadas aflorantes e/ou através de camadas areníticas aflorantes mais permeáveis e/ou 
através de depósitos de praia, terraços, dunas e aluviões. Quando a superfície se encontra 
carsificada, a recarga é considerada ser bastante elevada. Outro aspecto a salientar é a 
capacidade de armazenamento e a transmissividade que dependem da carsificação. 



  

 

 

 

Capitulo 1.4 2 - Massas de Águas Subterrâneas │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │101 
 

 

O principal processo de descarga natural é a descarga em forma de exsurgências 
observadas em zonas de falha ou de alteração. 

A linha de água com maior importância regional é o rio Lis, que condiciona, de uma maneira 
geral, o escoamento numa direcção aproximada de Sudeste para Noroeste. 

Foi também identificada como ecossistema aquático e terrestre, parcialmente dependente 
da massa de águas subterrâneas, o Sítio de Interesse Comunitário de Serra d’Aire e 
Candeeiros (Portaria nº 829/2007, de 1 de Agosto). 

1.4.2.6.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.7. Quaternário de Aveiro (O1) 

1.4.2.7.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

O Quaternário de Aveiro está localizado na parte terminal da bacia hidrográfica do rio 
Vouga, ocupando uma área de aproximadamente  931 km2 na parte mais setentrional da 
Bacia Meso-Cenozoica Ocidental Portuguesa. 

A área de estudo está compreendida entre os paralelos de latitude 40°30’N e 40°53’N, a 
Ocidente pelo Oceano Atlântico e a Oriente pelo meridiano de longitude de 8°26’W. É uma 
região de relevos baixos e aplanados, onde sobressai a complexa rede de canais da ‘Ria’ 
de Aveiro e do delta do rio Vouga. 

Esta região engloba, total ou parcialmente, as áreas de jurisdição de diversos concelhos, 
nomeadamente Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Espinho, 
Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, 
Ovar e Vagos. 
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Figura 1.4.2.27 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Quaternário de Aveiro 

1.4.2.7.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.7.2.1. GEOLOGIA 

As formações que constituem o suporte desta massa de águas subterrâneas são todas de 
natureza detrítica, podendo ser individualizadas em três grandes unidades: terraços fluviais 
e praias antigas, de idade pliocénica, uma sequência granodecrescente, cascalhenta, e 
quase sempre coberta por uma ou mais camadas de lodos orgânicos, conhecida por 
formação de base do quaternário, manto dunar e aluviões modernos. 

Os terraços pliocénicos normalmente apresentam-se com composição muito grosseira, 
conglomerática a arenosa, com calhaus mais ou menos rolados e frequentes intercalações 
argilosas, enquanto que os terraços fluviais costumam apresentar granulometria mais fina. 
Assentam, quer sobre os xistos paleozóicos, a Norte, nomeadamente desde Esmoriz, Ovar 
até Estarreja e Salreu, quer sobre o Cretácico superior, como acontece nas extensas 
plataformas de Cacia, Aveiro, Oliveirinha, até ao Sul de Vagos, ou, mesmo, sobre o 
Jurássico, já nas regiões da Bairrada e da Gândara - Arazede, Cantanhede, etc. 

Estes depósitos apresentam uma grande extensão de afloramento mas espessura pequena, 
geralmente situada entre 10 e 20 m, raramente chegando a valores próximos de 30 m.  
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Os depósitos da Base do Quaternário estão representados por uma sequência 
granodecrescente, muito grosseira na base, por vezes com clastos de xistos, granitos, 
grauvaques e liditos, de dimensões superiores a 20 cm, passando, na parte superior, a 
areões e areias, cada vez mais finas e argilosas. Esta sequência é coberta por uma ou duas 
camadas de lodos orgânicos, por vezes com conchas ou restos vegetais.  

Estes depósitos apresentam uma maior espessura a norte, nomeadamente a Oeste de Ovar 
e de Estarreja, assim como na área de Cacia e Gafanha da Nazaré, onde podem alcançar 
mais de 25 m, raramente ultrapassando 30 m. Mais para Sul, nomeadamente nos concelhos 
de Ílhavo, Aveiro, Vagos e Mira, as espessuras são menores: entre a base, em regra 
constituída pelo Cretácico superior argiloso, e as camadas de lodos que a confinam a tecto, 
esta sequência raramente tem mais de 15 m de espessura. No entanto, em toda a região  
as espessuras são sempre mais reduzidas em toda a faixa litoral e na parte oriental, onde 
os depósitos vão adelgaçando até desaparecerem, no contacto com o substrato. 

Toda a região litoral, desde a zona de Espinho até à serra da Boa Viagem, encontra-se 
coberta por um manto arenoso, dunar. Estas areias, que na parte do litoral setentrional da 
Bacia do Vouga cobrem directamente os xistos antigos, desenvolvem-se mais para o interior 
até às cercanias de Estarreja, sendo interrompidas pela ria de Aveiro e respectivos canais e 
áreas intermareais (juncais, nateiros, etc.). Nesta área, as areias eólicas já cobrem lodos 
orgânicos, escuros, ora conquíferos, ora turfosos que constituem o tecto da formação da 
base do Quaternário. Na parte a Sul da ria, o manto eólico penetra ainda mais para o 
interior e alcança o paralelo de Cantanhede, já a cerca de 20 km da costa, assentando 
sobre o Cretácico e o Jurássico ou sobre outras formações quaternárias mais antigas. A 
espessura situa-se frequentemente em torno dos 10 m, mas há casos, embora raros, de 
dunas com mais de 30 m de espessura. 

Trata-se, em geral, de areias finas, limpas, onde a fracção silto-argilosa é praticamente 
sempre inferior a 10%, muito bem calibradas. Em quase toda a região ocorre um horizonte 
ferro-húmico que se localiza na zona de variação do nível freático e é formado por 
precipitados de óxidos e hidróxidos de ferro, que agregam as partículas arenosas, 
constituindo uma couraça dura, com aspecto laterítico.  

Do ponto de vista da tectónica, os depósitos plio-quaternários apresentam-se praticamente 
indeformados, pelo menos aparentemente, sem deslocações tectónicas evidentes. Na parte 
Norte, contudo, onde o substrato é constituído pelos xistos antigos, os entalhes da acção da 
erosão provocados pela instalação das linhas de água, evidenciam duas direcções 
predominantes e que resultam de acções tectónicas anteriores à deposição do Plistocénico. 
Essas direcções, quase normais entre si, são aproximadamente NW-SE e NE-SW. 
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1.4.2.7.2.2. HIDROGEOLOGIA 

1.4.2.7.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

Do ponto de vista hidrogeológico as diferentes formações geológicas acima referidas 
constituem um sistema multiaquífero onde se podem distinguir diversos subsistemas: 

���� Aquífero freático, constituído por depósitos recentes de aluviões e areias de duna, 
eólicas e de praia, de idade Holocénica. Têm permeabilidade elevada, entre 20 a 
30 m/dia, espessuras médias de 8-10 m, raramente excedendo os 20 m de espessura 
total. Este aquífero ocupa uma área de cerca de  500 km2 que se prolonga paralelamente 
à linha de costa, desde Cortegaça até Quiaios.  

���� O aquífero freático instalado nas dunas é explorado por numerosas captações 
particulares, entre os quais predominam os poços de grande diâmetro tradicionais, bem 
como para abastecimentos urbanos e industriais. Além do já referido tipo de captação, 
existem também furos de pequeno diâmetro, poços com drenos radiais e poços pontuais 
(well-points). 

���� Aquífero semi-confinado, também conhecido por Base do Quaternário, ocupa uma área 
de 650 km2, e é formado por depósitos de cascalheiras e por areias médias a grosseiras 
por vezes associados aos vários cursos de água da região (rio Vouga, Águeda, Cértima, 
Boco). Estes depósitos constituem uma sequência granodecrescente de elevada 
permeabilidade (10-20 m/dia) e que em quase toda a zona se encontra coberta por lodos 
orgânicos, de espessura variável, por vezes arenosos e com conchas. Estes lodos, 
frequentemente com formas lenticulares e com um ou vários níveis, actuam como 
aquitardos e conferem características de semi-confinamento ao aquífero subjacente. A 
sua origem está intimamente relacionada com a evolução paleogeográfica da ria de 
Aveiro e do estuário/delta do rio Vouga, e desaparecem praticamente na zona de 
Estarreja (a NE da área estudada).  

1.4.2.7.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

Segundo Peixinho de Cristo (1985), a massa de águas subterrâneas Quaternário de Aveiro, 
considerado no seu todo, apresenta valores de condutividade hidráulica média da ordem de 
15 a 20 m/dia, a que correspondem valores de transmissividade média de 250 a 
 600 m2/dia, sendo que o aquífero superior apresenta valores mais baixos que o da base.  

Para o aquífero semi-confinado foi determinado o coeficiente de armazenamento de 10-3 a 
6x10-4 e para o aquífero superior uma porosidade eficaz que varia entre 1 e 5%. O caudal 
específico das captações existentes no sistema aquífero varia entre 2 e 6 l/s m. 

No Quadro 1.4.2.13 é feito um resumo das principais propriedades hidráulicas da massa de 
águas subterrâneas. 
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Quadro 1.4.2.13 – Resumo das principais propriedade s hidráulicas da massa de águas subterrâneas 
Quaternário de Aveiro 

Formação 
hidrogeológica Aptidão aquífera 

Transmissividade 
(m2/dia) 

Caudal Especifico 
(L/s m) 

Aquífero Superficial Aquífero 

250 a 600 2 a 6 Aquífero Base 
Quaternário Aquífero 

*Peixinho de Cristo, 1985 

1.4.2.7.2.2.3. Hidrodinâmica 

O fluxo natural no aquífero frático é de Este para Oeste, em direcção ao mar, sendo o 
gradiente mais acentuado na região a Sul da Gafanha da Nazaré (0,0036) do que na região 
a Norte da Torreira (0,0012). Há uma ligeira depressão da piezometria (abaixo do nível do 
mar) no concelho da Murtosa, que estará relacionada como a sua intensa exploração para 
fins domésticos e agrícolas nessa área. 

O fluxo natural no aquífero semi-confinado é, tal como no aquífero livre, de Este para Oeste, 
mas com um gradiente hidráulico da ordem de 0,0014 na região a Sul da Gafanha da 
Nazaré. 

 
Figura 1.4.2.28 – Piezometria e principais direcçõe s de fluxo subterrâneo na massa de águas subterrâne as 

Quaternário de Aveiro 
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1.4.2.7.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas subterrâneas Quaternário de Aveiro foi 
feita com base nos resultados dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro 
de 1997 e Setembro de 2010, e  utilizando a metodologia descrita no ponto 1.4.2. 

Nesta massa de águas, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 470 µS/cm) e pH com valores de mediana na ordem dos 
pH~6,8, ou seja, dentro do intervalo para o consumo humano (Figura 1.4.2.29). Estas águas 
apresentam um valor de mediana de nitrato na ordem dos 30 mg/l, um valor bastante inferior 
ao valor paramétrico para consumo humano mas com um valor máximo de  482 mg/l. Em 
relação aos elementos menores, os correspondentes valores de mediana estão abaixo dos 
valores de referência. No entanto, os valores máximos medidos são todos superiores ao 
valor paramétrico para consumo humano, com excepção ao cádmio. 

 
Figura 1.4.2.29 – Quimismo da massa de águas subter râneas Quaternário de Aveiro 
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1.4.2.7.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.7.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.7.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Quaternário de Aveiro corresponde à 
totalidade da sua área (931 km2), uma vez que se tratam em geral de formações geológicas 
não confinadas e que apresentam na grande maioria da extensão da massa de água uma 
permeabilidade elevada (Figura 1.4.2.30). 

 
Figura 1.4.2.30 – Delimitação da área de recarga na  massa de águas subterrâneas Quaternário de Aveiro 

1.4.2.7.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

Os principais processos de recarga na massa de águas subterrâneas Quaternário de Aveiro 
difere consoante a formação hidrogeológica que o constitui. No aquífero freático, a recarga 
é feita por infiltração directa da água da chuva e da água de rega; a descarga é feita para o 
mar, para a rede hidrográfica ou por drenância vertical através de lodos para o sistema 
subjacente. 



 
   

 

Capitulo 1.4 2 - Massas de Águas Subterrâneas │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │108 
 

 

O aquífero semi-confinado, na zona onde se comporta como aquífero livre, recebe recarga 
directa por infiltração da água da chuva e de regadio. Na restante área semi-confinada, a 
recarga é feita por drenagem diferida do aquífero superficial e também pelos próprios rios, 
com os quais apresenta muitas vezes conexão hidráulica.  

1.4.2.7.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (242 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
225 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 196 mm e uma área de recarga de 
931 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 203 hm3/ano. 

1.4.2.7.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.7.3.2.1. Receptores água subterrânea 

Os principais processos de descarga da massa de águas subterrâneas Quaternário de 
Aveiro diferem consoante a formação hidrogeológica que o constitui. No aquífero freático, a 
descarga é feita para o mar, ria de Aveiro, para a rede hidrográfica ou por drenância vertical 
através de lodos para o sistema subjacente. 

O aquífero da Base do Quaternário descarrega também no mar, ria de Aveiro ou na rede 
hidrográfica ou, ainda, em outros níveis aquíferos subjacentes (massa de águas 
subterrâneas Cretácico de Aveiro), desde que induzidos por gradientes hidráulicos 
favoráveis. 

De salientar que existem diversos ecossistemas dependentes desta massa de água, 
nomeadamente nas zonas limítrofes à ria de Aveiro. 

1.4.2.7.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.14). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
11 853 257 m3/ano. 
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Quadro 1.4.2.14 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Quaternário de Aveiro 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

8 837 095   25

Humano Privado  226 500   10

Rega  125 382   430

Industrial 2 386 588   113

Pecuária   350   1

Mistos  265 343   97

 12 000   117

11 853 257   793

Consumo de Água Subterrânea

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Total

Quaternário de Aveiro

 

1.4.2.7.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (203 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (12 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 191 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são muito 
inferiores aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~6%) ( 

Gráfico 1.4.2. 7). 

 

Gráfico 1.4.2. 7 – Balanço de água na massa de água s subterrâneas Quaternário de Aveiro 
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1.4.2.7.4. Modelo conceptual 

Esta massa de águas subterrâneas apresenta duas unidades aquíferas: o aquífero 
superficial, freático, constituído por depósitos recentes de aluviões e areias de duna, de 
idade Holocénica; subjacente a esta unidade, existe um aquífero semi-confinado, conhecido 
por Base do Quaternário, formado por uma sequência granodecrescente de cascalheiras e 
areias, coberta por um aquitardo de lodos orgânicos que a separam da unidade anterior. 

Estas unidades aquíferas recebem recarga directa e/ou diferida por infiltração das águas de 
chuva e regadio, e descarregam no mar e na Ria, ou na rede hidrográfica ou, ainda, em 
outros níveis aquíferos subjacentes desde que induzidos por gradientes hidráulicos 
favoráveis. 

Quer as unidades freáticas quer a semi-confinada, devido à drenância que pode existir entre 
elas, apresentam elevada vulnerabilidade a fenómenos diversos de contaminação, como 
intrusão salina, contaminação industrial e agrícola, evidenciando em algumas zonas sinais 
claros de degradação da qualidade das suas águas. 
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Figura 1.4.2.31 – Modelo conceptual da massa de águ as subterrâneas Quaternário de Aveiro (adaptado de 

Condesso de Melo et al., 2008 e Lopes, 2009) 

1.4.2.7.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

Esta massa de águas subterrâneas está classificada como em risco de incumprimento dos 
objectivos ambientais devido à poluição difusa por nitratos. Em termos de fontes de poluição 
difusa, a pressão considerada significativa para esta massa de águas subterrâneas resulta 
de actividades agrícolas. 
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No âmbito da aplicação da Directiva 91/676/CEE, relativa à protecção das águas contra a 
poluição causada por nitratos de origem agrícola e que foi transposta para o direito interno 
pelo Decreto - Lei n.º 235/97, de 3 de Setembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 68/99, de 11 
de Março, estão actualmente definidas duas zonas vulneráveis à poluição por nitratos de 
origem agrícola na massa de águas subterrâneas Quaternário de Aveiro.  

Uma a Norte, designada por Zona Vulnerável de Estarreja - Murtosa (ZVEM), com uma área 
total de 81,38 km2. Do território actual da ZVEM fazem parte dois concelhos - Estarreja e 
Murtosa. 

E, outra mais a Sul, designada por Zona Vulnerável do Litoral Centro (ZVLC), com uma área 
de 237,36 km2. Do território actual da ZVLC fazem parte quatro concelhos - Aveiro, Vagos, 
Mira, Cantanhede e Oliveira do Bairro.  

Para o efeito, o INAG, I.P. (2005) utilizou inicialmente a Carta de Ocupação do Solo de 1996 
tendo agrupado as culturas passíveis de adubação. Através do SIG interceptou esta 
cobertura de culturas adubadas com os limites desta massa de águas subterrâneas, e 
considerou que a actividade agrícola exercia uma pressão potencialmente significativa se a 
área da massa de águas subterrâneas sujeita a adubação fosse superior a 40% da área da 
massa de águas subterrâneas. 

Os parâmetros poluentes utilizados para análise do impacto desta actividade nas massas de 
água foram: nitrato, fosfato e potássio. Estes dados resultam dos programas de 
monitorização de águas subterrâneas em curso, tendo-se verificado que apenas o Nitrato 
(NO3) se situa acima do objectivo de qualidade. 

Assim, com base nos dados de monitorização, nomeadamente com o valor médio em cada 
ponto de monitorização, efectuou uma análise espacial. Quando uma área significativa de 
esta massa de águas subterrâneas apresenta concentrações de nitrato superiores ao 
objectivo de qualidade, foi considerado que existe impacto da actividade agrícola no meio 
hídrico. 

A monitorização em causa tem conduzido a que, nos últimos anos, se efectue a revisão das 
zonas vulneráveis bem como a designação de novas zonas vulneráveis. 

1.4.2.8. Cretácico de Aveiro (O2) 

1.4.2.8.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

A massa de águas subterrâneas Cretácico de Aveiro está localizada na parte terminal da 
bacia hidrográfica do rio Vouga, ocupando uma área de aproximadamente 893,7 km2 na 
parte mais setentrional da Bacia Meso-Cenozoica Ocidental Portuguesa (Figura 1.4.2.32). 
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A área de estudo está compreendida entre os paralelos de latitude 40°30’N e 40°53’N, a 
Ocidente pelo Oceano Atlântico e a Oriente pelo meridiano de longitude de 8°26’W. É uma 
região de relevos baixos e aplanados, onde sobressai a complexa rede de canais da ‘Ria’ 
de Aveiro e do delta do rio Vouga. 

Esta região engloba, total ou parcialmente, as áreas de jurisdição de diversos concelhos, 
nomeadamente Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Estarreja, Ílhavo, 
Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar e Vagos. 

 
Figura 1.4.2.32 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Cretácico de Aveiro 

1.4.2.8.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.8.2.1. GEOLOGIA 

As formações geológicas que constituem o suporte geológico da massa de águas 
subterrâneas são de idade cretácica e de constituição essencialmente detrítica e 
carbonatada.  

A formação mais antiga, assente em discordância sobre o xistos pre-câmbricos, sobre o 
Triásico ou, mais a Sul, sobre o Jurássico, são os Arenitos de Carrascal (≡Grés Grosseiros 
Inferiores “Belasiano”, Grés de Palhaça, Grés de Grada-Barcouço, Arenitos de Requeixo) do 
Cretácico inferior (Aptiano/Albiano) a que se segue uma formação carbonatada, Calcários 
Apinhoados da Costa de Arnes (≡Calcários e Argilas Cinzentas de Carrajão, Calcários de 
Tentúgal, Calcários de Trouxemil, Calcários de Mamarrosa) do Cenomaniano/Turoniano. 
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Segue-se uma sequência gresosa, constituída pelos Grés Micáceos e Grés Grosseiros 
Superiores (≡Arenitos de Mamodeiro, Arenitos Finos de Lousões, Grés de Verba, Grés de 
Oiã, Grés de Rebolia e Alencarce, Grés de Furadouro) que é coberta pelas Argilas de 
Aveiro-Vagos. 

Os Grés Grosseiros Inferiores são formados, na base, por níveis conglomeráticos, com 
matriz argilo-gresosa, onde predomina a caulinite, passando a arenitos grosseiros, com 
lentículas de calhaus de várias dimensões, com granulometria progressivamente menor 
para o topo, onde se torna mais quartzo-feldspática, de cores claras com passagens 
argilosas. A componente carbonatada vai aumentando na passagem, que é gradual, para a 
unidade seguinte.  

A Formação Carbonatada é considerada a camada-guia mais importante da coluna 
cretácica (Marques da Silva, 1992), apesar de possuir uma espessura pequena. Pode 
apresentar-se com o aspecto de um banco calcário, mais ou menos compacto, 
esbranquiçado a cinzento, até margas escuras argilosas, passando por calcarenitos, ou 
mesmo arenitos margo-calcários, com micas negras, como acontece na parte superior na 
passagem para a unidade seguinte. A formação tem maior desenvolvimento a sul, 
adquirindo um carácter cada vez mais terrígeno para norte, acabando por desaparecer 
praticamente a norte de Aveiro. 

A formação Grés Micáceo (Cenomaniano/Turoniano) é constituída, na base, por arenitos de 
grão fino, ou mesmo muito fino (em especial nalgumas zonas mais a Sul, já da bacia do 
Mondego), sempre micáceos, por vezes margosos e de cores escuras e muito soltos, 
praticamente sem cimento. Para o topo, vão-se tornando progressivamente mais grosseiros, 
com clastos de quartzo hialino ou fumado, que na parte terminal podem ser mesmo 
cascalhentos. Termina por uma camada de argilas negras, também micáceas, por vezes 
com nódulos de pirite.  

A formação seguinte, Grés Grosseiros Superiores, na maior parte da Bacia do Vouga é 
constituída por duas unidades: na base pelos Grés de Oiã (Turoniano) a que seguem os 
Grés de Verba (Coniaciano/Santoniano). 

Os Grés de Oiã começam por arenitos finos, por vezes ainda com micas na base, com 
intercalações argilosas, passando, para a parte superior, a grés grosseiros, com 
alternâncias de níveis de maior granulometria, arcósicos a subarcósicos, heterogéneos, mal 
calibrados e passagens argilosas, que se tornam mais frequentes para o topo. Os Grés de 
Verba são de constituição essencialmente argilosa, muito embora também ocorram 
passagens mais grosseiras. Apresenta-se com aspecto homogéneo, sem as alternâncias 
que se observam na parte inferior.  
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O tecto do sistema é formado pelos Argilas e Margas de Aveiro e Vagos (Campaniano 
/Maastrichtiano). Trata-se de depósitos essencialmente argilosos ou margosos, mas 
apresentando passagens siltíticas e intercalações arenosas lenticulares, bem como 
horizontes com concreções carbonatadas. Apresentam-se com cores verdes a cinzentas, 
por vezes em dezenas de metros (aspecto muito evidente em sondagens) e passagens 
avermelhadas mais finas, traduzindo os vários sub-ambientes de deposição. Considerada 
no seu todo e dada a sua constituição mais ou menos homogénea, esta unidade é 
monótona e recobre, em quase toda a região, as formações cretácicas anteriormente 
referidas. 

De uma forma geral, todas as formações aumentam de espessura de Este para Oeste e de 
Norte para Sul, mas apenas até ao alinhamento estrutural Palhaça-Mamarrosa-Febres. 

Os Grés Grosseiros Superiores podem atingir um máximo de 100 mde espessura total, mas 
junto ao limite oriental são menos espessos. 

O Grés Micáceo apresenta-se com espessura mais constante, entre 10 e 15 m, embora na 
parte central se aproxime dos 20 m. 

A Formação Carbonatada é, sem dúvida, a unidade cretácica de menor expressão, no que 
respeita à espessura: raramente atinge os 15 m e diminui para Norte e Este à medida que a 
fácies se torna mais terrígena, acabando por desaparecer a Norte de Aveiro. 

Os Grés Grosseiros Inferiores alcançam um máximo de 120 m, na área correspondente à 
Bacia do Vouga, mas, mais para Sul, podem ir até aos 250 m, já na carta da Figueira da Foz 
(Rocha et al., 1981). 

O estilo tectónico das formações cretácicas na Bacia do rio Vouga, enquadra-se no rejogo 
da rede de fracturação tardi-hercínica que condicionou um conjunto de blocos, no interior 
dos quais a cobertura sedimentar se apresenta com pequenas deformações, de grande raio 
de curvatura. As principais direcções da referida fracturação, são:  

A direcção N-S, paralela ao bordo Oeste do Maciço Antigo. Concretiza-se, nesta área, por 
uma extensa falha que se desenha desde a serra de Montemor e vem até Mamodeiro e 
Carrajão; a direcção NNW-SSE, coincidente com a orientação dos grandes desligamentos 
tardi-hercínicos e que se manifestam principalmente na parte terminal do rio Vouga, embora 
cobertos pelas formações mais recentes. 

As formações cretácicas apresentam-se pouco deformadas. Na zona de Aveiro formam um 
sinclinal muito aberto que mergulha suavemente para o litoral. O flanco Norte está 
controlado pelo soco hercínico, ao passo que o flanco Sul reflecte a influência do anticlinal 
da Palhaça. Na parte interna do alinhamento estrutural Palhaça-Mamarrosa-Febres, 
desenha-se uma série de sinclinais e anticlinais mas sempre de carácter sub-tabular, isto é 
com inclinações muito pequenas, em regra inferiores a 5-10.  
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Não está demonstrado, até agora, se estes falhamentos/ dobramentos definem blocos 
hidrogeológicos com alguma independência ou identidade. 

1.4.2.8.2.2. HIDROGEOLOGIA 

1.4.2.8.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

Segundo Marques da Silva  (1990), esta massa de águas subterrâneas é constituída por 
três sistemas aquíferos sobrepostos  e que se distinguem por apresentarem piezometrias e 
quimismos diferentes. Cada um destes sistemas, por sua vez, apresenta, em geral, um 
carácter multicamada: 

– O aquífero principal, que possui água de boa qualidade, sendo também o mais 
produtivo, tem por suporte a última sequência do Grés Grosseiros Inferiores, a 
Formação Carbonatada, o Grés Micáceo e a parte inferior dos Grés Grosseiros 
Superiores, pelo que constitui um aquífero multicamada.  

– Subjacente a este conjunto ocorre um outro aquífero, caracterizado por águas mais 
mineralizadas, e piezometria mais elevada que o aquífero principal, mas com 
permeabilidade baixa. Tem por suporte parte dos Grés Grosseiros inferiores. 

– Na base tem-se, ainda, um outro aquífero, cujo suporte é a parte inferior dos Grés 
Grosseiros inferiores, que possui águas ainda mais mineralizadas, que o anterior 
sendo também menos permeável. Apresenta níveis piezométricos elevados, nalguns 
casos mesmo repuxantes.  

No entanto, estas camadas aquíferas mais mineralizadas não ocorrem a leste de uma falha 
de direcção N-S, que se desenvolve desde a região da serra de Montemor (Barbosa et al., 
1988), passa pelas estruturas de Mamarrosa e Palhaça e prossegue por Mamodeiro, 
atingindo provavelmente Carrajão, pelo que, na referida região, se podem aproveitar todas 
as camadas. 

Para oeste do referido acidente, as camadas contendo água mais mineralizada não têm 
praticamente nenhum interesse como recurso, mas poderão exercer uma influência negativa 
sobre a qualidade das águas do aquífero principal, devido a drenância lenta através dos 
níveis menos permeáveis subjacentes àquele.  

A exploração da água subterrânea neste sistema começou há cerca de 60 anos. Os 
primeiros furos executados exibiam forte artesianismo, nalguns casos repuxante, 
principalmente junto ao litoral, onde as cotas topográficas do terreno são menores. À 
medida que se foram construindo mais furos de captação e as extracções se foram 
incrementando, os níveis piezométricos sofreram, naturalmente, as consequentes 
depressões. No entanto, a situação de artesianismo continua a manter-se, isto é, os níveis 
piezométricos continuam a ser muito superiores à cota do tecto do sistema. O confinamento 
é garantido pelo tecto impermeável das formações do Senoniano. No entanto, em alguns 
ensaios prolongados mostram um efeito de semi-confinamento mas pouco pronunciado. 
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No sector livre oriental, porém, onde não existe o tecto argiloso, o sistema terá 
características de aquífero freático. 

1.4.2.8.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

Devido à heterogeneidade espacial e vertical das formações geológicas que a constituem, 
esta massa de águas subterrâneas apresenta propriedades hidráulicas variáveis. Os valores 
mais elevados de transmissividade são observados na parte central da massa de águas 
subterrâneas, em torno a Aveiro e Ílhavo, onde predominam valores com uma mediana 
superior a 250 m2/dia. Nesta zona, a massa de águas subterrâneas apresenta valores de 
coeficiente de armazenamento que são característicos de um sistema aquífero confinado 
(10-4 e 10-5). 

Mais para este, próximo da zona de recarga, observam-se valores de transmissivade 
inferiores (100-200 m2/dia) e coeficientes de armazenamento superiores. 

No Quadro 1.4.2.15 é feito um resumo das principais propriedades hidráulicas da massa de 
águas subterrâneas. 

Quadro 1.4.2.15 – Resumo das principais propriedade s hidráulicas da massa de águas subterrâneas 
Cretácico de Aveiro 

Formação hidrogeológica Aptidão 
aquífera 

Transmissividade 
(m2/dia) * 

Coeficiente de 
Armazenamento 

** 

Arenitos e Argilas de Aveiro e 
Vagos Aquicludo - - 

Grés Grosseiros 
Superiores 

Grés de 
Verba Aquitardo 50 - 

Grés de 
Oiã Aquífero 200 

10-4  

(10-6 a 10-2) 

Grés Micáceo Aquífero 200-400 

Formação Carbonatada Aquífero 100 

Grés Grosseiros 
Inferiores 

Grés da 
Palhaça Aquífero 300 

*Condesso de Melo, 2002 
**Almeida et al., 2000 

1.4.2.8.2.2.3. Hidrodinâmica 

O fluxo na massa de águas subterrâneas Cretácico de Aveiro encontra-se actualmente 
influenciado pelas extracções, apresentando o mapa de piezometria (Figura 1.4.2.33) uma 
depressão na parte central da massa de águas subterrâneas, para onde convergem as 
principais direcções de fluxo. 
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O aquífero continua a apresentar hoje em dia cotas piezómetricas inferiores ao nível mar em 
toda a sua zona Norte e central. Esta situação potencia o avanço da interface água 
doce/água salgada, verificando-se, a ocidente de uma linha que vai sensivelmente de Vagos 
até à Murtosa, uma direcção do fluxo subterrâneo de mar para terra. No entanto, não foram 
ainda detectados fenómenos de intrusão marinha o que poderá ser explicado, ou pelo facto 
da cunha salina não ter atingido ainda a parte continental onde se situam os furos de 
captação ou porque as condições hidráulicas na parte imersa do Cretácico impedem ou 
dificultam o avanço da mesma. 

Na parte mais a Sul e a Este (zona de recarga) da massa de água continuam a verificar-se 
cotas piezométricas acima do nível médio da água do mar. Na zona da Vagueira há ainda 
hoje algumas captações com artesianismo. 

 
Figura 1.4.2.33 – Piezometria e principais direcçõe s de fluxo subterrâneo na massa de águas subterrâne as 

Cretácico de Aveiro 

1.4.2.8.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas subterrâneas Cretácico de Aveiro foi feita 
com base nos resultados dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro de 
1997 e Setembro de 2010, e  utilizando a metodologia descrita no ponto 1.4.2. 
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Nesta massa de águas, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 442 µS/cm) e pH ligeiramente ácidos com valores de 
mediana na ordem dos pH~7,6, ou seja, dentro do intervalo para o consumo humano 
(Figura 1.4.2.34). Os valores de pH variam de valores inferiores a 7,0 na zona de recarga 
até próximos de 8,0, ou mesmo, 8,5 junto à costa. Só existem amostras com valores de 
nitratos quantificáveis na zona de recarga. Estas águas apresentam um valor de mediana 
de nitrato na ordem dos 2 mg/l, um valor bastante inferior ao valor paramétrico para 
consumo humano mas com um valor máximo de 43 mg/l. Em relação aos elementos 
menores, os mais abundantes são o ferro e o manganês, com medianas de 0,1 e 0,015 
respectivamente, mas com um valores máximos registados de 7,9 e 0,28, ambos acima do 
valor paramétrico para consumo humano. O chumbo e níquel têm medianas dos valores 
medidos correspondentes aos limites de detecção, que são sempre bastante inferiores aos 
valores paramétricos para consumo humano. 

 
Figura 1.4.2.34 – Quimismo da massa de águas subter râneas Cretácico de Aveiro 

1.4.2.8.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.8.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.8.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Cretácico de Aveiro é de apenas 
55 km2, o que corresponde a apenas 6% da área total da massa de água (Figura 1.4.2.35).  
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A zona de recarga fica situada na parte mais oriental da massa de águas subterrâneas onde 
afloram as formações permeáveis, principalmente as do Grés Micáceo, Grés da Palhaça e 
Grés de Oiã. 

A Formação Carbonatada é aqui praticamente impermeável, característica evidenciada pelo 
elevado número de nascentes no contacto entre esta formação geológica e a dos Grés 
Micáceos.  

 
Figura 1.4.2.35 – Delimitação da área de recarga na  massa de águas subterrâneas Cretácico de Aveiro 

1.4.2.8.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

A recarga subterrânea na massa de águas subterrâneas Cretácico de Aveiro é muito 
limitada devido ao confinamento de dois terços da sua extensão. A recarga subterrânea faz-
se por infiltração da água da chuva na área de recarga. É possível que na altura da época 
de águas altas, a Pateira de Fermentelos e o rio Águeda possam contribuir para aumentar 
esta recarga. 

1.4.2.8.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (138 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
7,7 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 176 mm e uma área de recarga de 
apenas 55 km2. A disponibilidade hídrica em termos de recursos renováveis nesta massa de 
águas subterrâneas é de 6,9 hm3/ano. 
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1.4.2.8.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.8.3.2.1. Receptores água subterrânea 

A principal descarga da massa de águas subterrâneas Cretácico de Aveiro é para Ocidente 
em direcção ao mar (Oceano Atlântico). Na sua parte mais oriental, existem inúmeras 
nascentes e, existe também provavelmente, conexão hidráulica com a Pateira de 
Fermentelos (parte terminal do rio Cértima), sendo provável a descarga para esta massa de 
água superficial durante o período de águas baixas (verão).  

1.4.2.8.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.16) No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
10 654 437 m3/ano. 

Quadro 1.4.2.16 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Cretácico de Aveiro 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

7 546 285   39

Humano Privado  226 524   15

Rega  120 412   477

Industrial 2 476 076   115

Pecuária   0   2

Mistos  211 140   111

 74 000   145

10 654 437   904

Consumo de Água Subterrânea

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Cretácico de Aveiro

Total
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1.4.2.8.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (6,9 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (11 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de -3,8 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são superiores 
aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~155%), indicando a 
sobrexploração desta massa de águas subterrâneas (Gráfico 1.4.2. 8). 

 

Gráfico 1.4.2. 8 – Balanço de água na massa de água s subterrâneas Cretácico de Aveiro 
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1.4.2.8.4. Modelo conceptual 

Trata-se de uma massa de águas subterrâneas, formada por diversos níveis aquíferos 
sobrepostos, e confinados em dois terços da sua extensão. Esta massa de água recebe 
recarga numa área limitada localizada a Este, e descarrega no mar. 

Os fluxos subterrâneos são muito lentos e as águas apresentam idades aparentes que 
superiores a 18 000 anos (Marques da Silva, 1990; Carreira, 1998; Condesso de Melo, 
2002). A principal recarga terá ocorrido durante ou mesmo antes a última glaciação, quando 
na zona o nível do mar se encontrava 50 a 100 m sob o nível actual, induzindo gradientes 
hidráulicos subterrâneos muito superiores aos actuais. Nessa altura esta massa de água 
também teria uma extensão muito maior. 
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Figura 1.4.2.36 – Modelo conceptual da massa de águ as subterrâneas Cretácico de Aveiro (adaptado de 
Condesso de Melo, 2002) 

1.4.2.8.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.9. Cársico da Bairrada (O3) 

1.4.2.9.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

O Cársico da Bairrada (O3) está situado na Bacia do Vouga e do Mondego abrangendo uma 
área total de aproximadamente 316 km2. Percorrem esta área, o rio Cértima (afluente do rio 
Águeda) e a ribeira da Corujeira, coincidindo parte do limite sul desta massa de água, com o 
limite, a sul, da bacia hidrográfica do rio Vouga. 

As formações geológicas que constituem a massa de água são datadas do Jurássico inferior 
e estão representadas na Orla Ocidental, a norte do Mondego, por um conjunto de 
afloramentos relativamente extensos, podendo também apresentar-se cobertas por 
depósitos mais recentes, nomeadamente do Cretácico e Plio-Quaternário.  
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O Cársico da Bairrada abrange sete concelhos dos distritos de Aveiro e Coimbra: Anadia, 
Cantanhede, Coimbra, Mealhada, Montemor-o-Velho, Oliveira do Bairro e Penacova. 

 
Figura 1.4.2.37 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Cársico da Bairrada 

1.4.2.9.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.9.2.1. GEOLOGIA 

O Cársico da Bairrada localiza-se na Orla Mesozóica Ocidental, onde predominam os 
materiais sedimentares, nomeadamente os depósitos quaternários que constituem um 
manto de revestimento sobre as unidades Cretácicas e Jurássicas. 

As formações sedimentares do Plio-Plistocénico cobrem os sedimentos carbonatados e 
siliciclásticos da Bacia Lusitaniana e, as rochas metassedimentares do Maciço Ibérico 
Varisco, datadas do Pré-Câmbrico até ao Paleozóico. A fronteira ocidental do Maciço Ibérico 
Varisco foi sobrelevada durante o Neogénico. O vale do rio Cértima corresponde a um 
graben (Depressão do Cértima), orientado N-S a NW-SE, adjacente a um horst litoral e 
limitado pelo Maciço Marginal a Oeste (Dinis, 2004).  

Ao longo desta área é possível reconhecer três domínios morfo-estruturais (Dinis & Soares, 
2007a; 2007b): 

– a bacia de Cértima, que é estruturalmente uma bacia de subsidência (graben); 
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– uma área litoral sobrelevada (horst) que se situa a oeste da bacia de Cértima; 

– a margem costeira, datada do período tardio do Pleistocénico, que se estende desde 
Quiaios a Espinho, e é formada por depósitos das praias antigas e terraços fluviais 
cobertos pelas dunas eólicas do Holocénico.  

As formações mais importantes para o Cársico da Bairrada, do topo para a base, de idade 
liásica (Jurássio inferior), são a Formação de S. Gião, Formação de Lemede, Formação de 
Vale das Fontes e Formação de Coimbra.  

– A Formação de S. Gião - a formação corresponde a uma espessa série (300 m) de 
margas e calcários margosos tenros originando uma topografia deprimida e com 
relevos ligeiros. 

– Formação de Lemede – unidade formada por alternância de calcários argilosos 
bastante compactos, em bancos mais ou menos espessos (0,20 a 0,50 m), separados 
por finos leitos de margas, mais desenvolvidos na base. A espessura é variável, de 40 
a 45 m em Vales das Fontes a cerca de 50 m em Cantanhede. 

– Formação de Vale das Fontes – a unidade corresponde a uma alternância de margas 
e calcários margosos, com espessura compreendida entre 70 e 75 m, em 
desenvolvimento local quer de bancadas de calcário compacto pouco espesso, quer 
de margas xistosas ou grumosas. 

– Formação de Coimbra – Esta formação apresenta na parte inferior, com cerca de 70 
m, um espessa série de calcários cinzentos compactos, em bancos espessos, 
inclinados para Sul. A parte superior, com cerca de 40 a 45 m, pode dividir-se em três 
conjuntos litológicos. O primeiro, na base (com cerca de 15 a 20 m) é representado 
por alternância de bancos compactos ou ligeiramente argilosos e de margas xistosas, 
mais ou menos espessas. O segundo conjunto, na parte média, é uma alternância de 
calcários margosos e margas xistosas, com alguns níveis betuminosos (cerca de 
17,5 m). O terceiro conjunto, na parte superior, termina com bancos espessos de 
calcário compacto alternando com pequenos leitos margosos de 8 m. A NW de 
Cantanhede, já perto dos Olhos da Fervença, as Camadas de Coimbra apresentam-
se em pequenos afloramentos dolomitizados. 

1.4.2.9.2.2. HIDROGEOLOGIA 

Em termos hidrogeológicos, pode-se distinguir duas formações com aptidão hidrogeológica: 
as formações geológicas Camadas de Coimbra e os Calcários margosos de Lemede, 
datadas do Jurássico inferior. Entre estas unidades está o conjunto essencialmente 
margoso, e anteriormente descrito, conhecido por "Margas e calcários margosos de Vale 
das Fontes" e que funciona como aquitardo (Almeida et al., 1999, 2000).  
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Das duas formações mais produtivas, a formação "Camadas de Coimbra" é a mais 
produtiva. Estas formações liásicas encontram-se cobertas, em discordância, por formações 
detríticas de idades compreendidas entre o Cretácico e o Plio-Quaternário. 

Outra característica da massa de água é que apresenta uma heterogeneidade acentuada, 
que é produto do nível de carsificação existente no local, observando-se zonas 
caracterizadas por uma produtividade elevada, a par de outras onde as captações com 
caudais diminutos são predominantes. Essas características, deve-se por um lado à maior 
ou menor proximidade de eixos de drenagem subterrânea, onde o desenvolvimento da 
carsificação é mais importante, por outro, deve-se às características litológicas das camadas 
aflorantes. 

1.4.2.9.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

O Liásico, que termina com as Margas Calcárias de S. Gião, tem uma grande representação 
na área, através de afloramentos quer no flanco Norte, quer no flanco Sul do anticlinal de 
Cantanhede, onde estão parcialmente cobertas pelas Areias de Arazede. O seu principal 
papel hidrogeológico é o de constituir o tecto impermeável do sistema, conferindo-lhe 
características de confinamento. No entanto, para além disso, tem uma grande importância 
na protecção natural do Jurássico produtivo, já que impede ou pelo menos dificulta a 
entrada de contaminações. Esta é das unidades jurássicas mais espessas, com um total de 
cerca de 300 m. 

Na formação seguinte, os Calcários Margosos de Lemede, também são conhecidos 
fenómenos de carsificação, o que estará na base da produtividade exibida. As espessuras 
máximas andarão por cerca de 50 m. 

A formação de Vale das Fontes, tem características, que associadas à sua espessura, da 
ordem dos 70 m, conferem ao conjunto condições para ser considerado como aquitardo 
separarando as Camadas de Coimbra dos Calcários de Lemede, não sendo muito evidente 
que permita a transmissão de recarga, por fenómenos de drenância, de uma para outra das 
referidas unidades. 

A unidade Camadas de Coimbra, pode atingir espessuras da ordem dos 110 m, e é a mais 
produtiva do Jurássico inferior, principalmente por se encontrar carsificada, por vezes com 
cavernas de dimensões consideráveis, como acontece na zona da exsurgência de Arcos, 
um dos pontos de descarga natural do sistema. 

São escassos os dados de ensaios obtidos e de qualidade muito duvidosa, já que há 
caudais seguramente mal determinados, níveis medidos sem garantia de retorno da água 
extraída à captação ensaiada, etc. Por outro lado e como é típico de meios cársicos, a 
dispersão de valores dos parâmetros hidráulicos é elevada, tal como (e, de resto, como 
consequência de) a produtividade das captações construídas. 
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Assim há captações que permitem a extracção de caudais que se podem considerar 
elevadíssimos, como é o caso das que servem para abastecer o concelho de Anadia (95 l/s 
e 100 l/s) ao lado de outras localizadas perto e que foram abandonadas por serem 
praticamente improdutivas. Segundo Peixinho de Cristo (1985), a partir de um furo em 
Anadia, atribuiu o valor de 22 400 m2/d para a transmissividade e de 8×10-4 para o 
coeficiente de armazenamento. O alto valor da transmissividade poderá ser explicado pelo 
facto da captação estar construída nas cercanias de uma das descargas naturais do sistema 
(nascente de Arcos), isto é, explorará certamente zona de carso muito desenvolvido (PBH 
Vouga, 2001). Mas, a partir de 55 valores de caudais específicos obtêm-se valores 
estimados para a transmissividade entre 15 e 600 m2/d, mas podem encontrar-se valores 
inferiores e superiores. 

Uma análise sumária das características, produtividade e caudais específicos das várias 
captações a cujos relatórios tivemos acesso, permite esboçar algumas tendências 
espaciais, não devendo, contudo, ser esquecida a dispersão características dos meios 
cársicos e à qual já aludimos. Na zona Anadia – Curia encontram-se os furos mais 
produtivos, a par de poços junto aos Olhos da Fervença, com valores de caudal entre 17 l/s 
e 193 l/s e mediana de 92 l/s (Correia & Silva, 1999). Note-se que em ambos os casos há 
exsurgências importantes do sistema, sendo também evidentes episódios de carsificação 
notável. Na estreita franja do Liásico que se desenha até Mealhada não se encontram furos 
de captação de alta produtividade, tal como mais para Norte, já no concelho de Oliveira do 
Bairro e até Fermentelos. 

1.4.2.9.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

No quadro seguinte é feito um resumo das principais propriedades hidráulicas da massa de 
águas subterrâneas. 

Quadro 1.4.2.17 – Resumo das principais propriedade s hidráulicas da massa de águas subterrâneas 
Cársico da Bairrada 

Formação Aptidão 
hidrogeológica 

Transmissividade  
(m2/dia) * 

Formação 
de S. Gião Aquitardo - 

Formação 
de Lemede Aquífero entre 15 e 600  

Formação 
de Vale das 

Fontes 
Aquitardo - 

Formação 
de Coimbra Aquífero entre 15 e 600  

*Almeida et al., 2000 
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1.4.2.9.2.2.3. Hidrodinâmica 

Com base nas observações piezométricas não é possível traçar um mapa piezométrico 
devido à escassa densidade de pontos de monitorização e também devido à sua 
insuficiente distribuição. Peixinho de Cristo (1995), por sua vez, considerou a existência de 
uma divisória de águas subterrâneas, com descargas naturais correspondendo às 
exsurgências principais: Olhos da Fervença, Arcos, Tamengos e Curia. O escoamento no 
sector ocidental, para Oeste, dar-se-á na direcção de Fervença, e para noroeste, na 
direcção do sistema Cretácico; no sector oriental, para o rio Cértima (incluindo a 
exsurgência de Arcos, perto de Anadia). 

 
Figura 1.4.2.38 – Principais direcções de fluxo sub terrâneo na massa de águas subterrâneas Cársico da 

Bairrada 

1.4.2.9.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas subterrâneas Cársico da Bairrada foi feita 
com base nos resultados dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro de 
1997 e Setembro de 2010, e  utilizando a metodologia descrita no ponto 1.4.2.  

Nesta massa de águas, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 477 µS/cm) e pH com valores de mediana na ordem dos 
pH~7,6, ou seja, dentro do intervalo para o consumo humano (Figura 1.4.2.39). Estas águas 
apresentam um valor de mediana de nitrato na ordem dos 5 mg/l, um valor bastante inferior 
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ao valor paramétrico para consumo humano. Em relação aos elementos menores, o mais 
abundante é o ferro com mediana de 0,1 mg/l, um valor abaixo do valor paramétrico para 
consumo humano, mas que apresenta um máximo registado (0,33 mg/l) acima dessa 
referência. O amónio tem também um valor máximo um pouco acima do valor de referência. 
Para o chumbo e níquel as medianas dos valores medidos são correspondentes aos limites 
de detecção, que são sempre bastante inferiores aos valores paramétricos para consumo 
humano. 

 
Figura 1.4.2.39 – Quimismo da massa de águas subter râneas Cársico da Bairrada 

1.4.2.9.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.9.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.9.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Cársico da Bairrada é de 100 km2 e 
corresponde a 32% da área total desta massa de águas subterrâneas (Figura 1.4.2.40).  

A recarga é feita por recarga directa das precipitações sobre a superfície aflorante, ou por 
drenância a partir dos aquíferos freáticos sobrejacentes, já que estes são, em grande parte, 
constituídos por formações detríticas, presumivelmente com elevada permeabilidade. Este 
processo é facilitado não só pela carsificação que afecta as rochas carbonatadas, mas 
também pela topografia, em geral bastante aplanada. 
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Figura 1.4.2.40 – Delimitação da área de recarga na  massa de águas subterrâneas Cársico da Bairrada 

1.4.2.9.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

A recarga das unidades aquíferas faz-se através das precipitações que caem directamente 
nas camadas aflorantes ou por drenância a partir de outras massas de água. 

1.4.2.9.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (125 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
13 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 112 mm e uma área de recarga de 
316 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 11 hm3/ano. 

1.4.2.9.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.9.3.2.1. Receptores água subterrânea 

As descargas naturais deste sistema cársico correspondem a várias exsurgências, das 
quais se citam como principais as nascentes de Olhos da Fervença, Arcos, Tamengos e 
Curia. Marques da Silva (1990) estima também que há uma transferência subterrânea para 
a massa de água do Cretácico de Aveiro, que lhe sobrepõe. 
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1.4.2.9.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.18). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
8 494 409 m3/ano. 

Quadro 1.4.2.18 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Cársico da Bairrada 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

7 391 151   11

Humano Privado   953   5

Rega  105 076   898

Industrial  250 040   27

Pecuária   100   1

Mistos  742 481   147

 4 608   171

8 494 409  1 260Total

Sem Informação da Finalidade

Cársico da Bairrada
Consumo de Água Subterrânea

Abastecimento  Público

Consumo privado

 

1.4.2.9.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (11 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (8,5 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 2,8 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são inferiores 
aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~75%) ( 
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Gráfico 1.4.2. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.4.2. 9 – Balanço de água na massa de água s subterrâneas Cársico da Bairrada 
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1.4.2.9.4. Modelo conceptual 

A massa de águas subterrâneas do Cársico da Bairrada está situada na Bacia do Vouga e 
na Bacia do Mondego e encontra-se em contacto com as massas de águas subterrâneas da 
Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga, Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do 
Mondego, Cretácico de Aveiro, Quaternário de Aveiro, Tentúgal, Aluviões do Mondego e 
Viso-Queridas. 
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O Cársico da Bairrada localiza-se na Orla Mesozóica Ocidental, onde predominam os 
materiais sedimentares, nomeadamente os depósitos quaternários que constituem um 
manto de revestimento sobre as unidades Cretácicas e Jurássicas. 

As formações geológicas mais importantes, do topo para a base, são a Formação de S. 
Gião (margas e calcários margosos), Formação de Lemede (alternância de calcários 
argilosos e finos leitos de margas), Formação de Vale das Fontes (alternância de margas e 
calcários margosos) e Formação de Coimbra (calcários cinzentos compactos com 
alternância de bancos compactos ou ligeiramente argilosos e de margas xistosas).  

O Liásico, que termina com as Margas Calcárias de S. Gião, tem uma grande representação 
na área, através de afloramentos quer no flanco Norte, quer no flanco Sul do anticlinal de 
Cantanhede, onde estão parcialmente cobertas pelas Areias de Arazede. O seu principal 
papel hidrogeológico é o de constituir o tecto impermeável do sistema, conferindo-lhe 
características de confinamento. 



 
   

 

Capitulo 1.4 2 - Massas de Águas Subterrâneas │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │134 
 

Pode-se distinguir dois aquíferos que correspondem às formações geológicas de Calcários 
margosos de Lemede e às Camadas de Coimbra. Na primeira formação são conhecidos 
fenómenos de carsificação mas na segunda a carsificação é muito mais desenvolvida, por 
vezes com cavernas de dimensões consideráveis. Dos dois aquíferos considerados, o 
correspondente às Camadas de Coimbra é o mais produtivo e os aquíferos têm 
características de aquífero livre a confinado. 

Entre estas unidades está o conjunto essencialmente margoso conhecido por Formação de 
Vale das Fontes e que funciona como aquitardo não sendo muito evidente que permita a 
transmissão de recarga, por fenómenos de drenância, de uma para outra das referidas 
unidades aquíferas. 

Outra característica da massa de água é que apresenta uma heterogeneidade acentuada, 
que é produto do nível de carsificação existente no local, com zonas caracterizadas por um 
grande caudal a par de outras com caudais diminutos predominantes. 

A alimentação do sistema é feita por recarga directa das precipitações sobre a superfície 
aflorante, ou por drenância a partir dos aquíferos freáticos sobrejacentes, já que estes são, 
em grande parte, constituídos por formações detríticas, presumivelmente com elevada 
permeabilidade. A recarga é facilitada não só pela carsificação que afecta as rochas 
carbonatadas, mas também pela topografia, em geral bastante aplanada. 

As descargas naturais correspondem às exsurgências principais: Olhos da Fervença, Arcos, 
Tamengos e Curia. Estima-se também que haja transferência subterrânea para o sistema 
aquífero do Cretácico de Aveiro. 

Considera-se ainda a existência de uma divisória de águas subterrâneas, verificando-se 
descarga no sector ocidental, para Oeste, na direcção de Fervença, e para noroeste, na 
direcção do sistema Cretácico; no sector oriental, para o rio Cértima (incluindo a 
exsurgência de Arcos, perto de Anadia). 

Relativamente a linhas de água com importância para a massa de águas subterrâneas, 
percorrem esta área o rio Cértima (afluente do rio Águeda) e a ribeira da Corujeira. 
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Figura 1.4.2.41 – Modelo conceptual da massa de águ as subterrâneas Cársico da Bairrada 

1.4.2.9.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.10. Ançã - Cantanhede (O4) 

1.4.2.10.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

O sistema aquífero de Ançã-Cantanhede (O4) localiza-se no limite norte da Bacia 
Hidrográfica do rio Mondego. Está contida na Unidade Hidrogeológica da Orla Ocidental, e a 
sua área é relativamente pequena, se comparada com outros sistemas do Mondego, pois 
tem apenas 39,59 km2.  
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O sistema aquífero Ançã-Cantanhede localiza-se no flanco SE do anticlinal de Cantanhede, 
estrutura com o eixo orientado NE-SW, e é constituído por formações carbonatadas do 
Jurássico médio que inclinam 10 a 15º para SE. 

Esta área cobre parcialmente os concelhos de Cantanhede, Coimbra e Montemor-o-Velho. 

 
Figura 1.4.2.42 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Ançã-Cantanhede 

1.4.2.10.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.10.2.1. GEOLOGIA 

Este sistema é suportado pelo Jurássico Médio que, do topo para a base, representa-se 
pelas seguintes formações, sucessivamente: Calcários de Andorinha (Bajociano - 
Batoniano), Calcários de Ançã (Bajociano - Batoniano) e Formação de Póvoa da Lomba 
(Toarciano superior – Bajociano inferior). As principais formações que compõem o sistema 
aquífero são os Calcários de Andorinha e de Ançã, sendo que, a Formação de Póvoa da 
Lomba devido à suas fácies mais margosas desempenham funções de substracto  do 
sistema, individualizando também este sistema aquíferodo subjacente, o Cársico da 
Bairrada (Barbosa, et al., 2008). 

Os dobramentos principais são o anticlinal de Cantanhede, estrutura com o eixo orientado 
NE-SW e o sinclinal de Pena-Tentúgal, estrutura relativamente extensa, orientada também 
segundo NE-SW e situado a SE do primeiro. 
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As falhas de Pocariça-Ferraria, de orientação NW-SE, sensivelmente normal à dos eixos 
dos dobramentos antes mencionados, são as principais estruturas fracturantes que afectam 
o sistema aquífero e truncam o anticlinal de Cantanhede e o sinclinal de Pena-Tentúgal, 
com aparente desligamento esquerdo à superfície (Barbosa et al., 1988).  

1.4.2.10.2.2. HIDROGEOLOGIA 

O sistema aquífero é de natureza cársica e de produtividade média. Os Calcários de Ançã 
apresentam carsificação relativamente profunda e sem preenchimento; nos Calcários de 
Andorinha, a carsificação é evoluída, com preenchimento argiloso das dolinas e dos lapiás. 

O substrato do sistema aquífero é constituído pelos termos margosos da parte inferior dos 
Calcários Margosos de Póvoa da Lomba e pelas margas do Liásico superior (Margas 
Calcárias de S. Gião). 

O sentido geral do escoamento subterrâneo, através de rede cársica que se presume bem 
desenvolvida e hierarquizada, é para SE onde se dá a maior descarga natural do sistema 
(nascente de Ançã).  

A profundidade máxima conhecida pela pesquisa e captação de água é de 120 m. A área do 
sistema aquífero é de 40 km2. (Almeida et al., 2000). 

1.4.2.10.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

Como se disse anteriormente, a base da massa de água é constituída pelos Calcários 
Margosos da Póvoa da Lomba, unidade litostratigráfica com espessura da ordem dos 
100 m. Esta unidade corresponde a alternâncias de calcários margosos mais ou menos 
compactos e de margas. A espessura das camadas dos calcários aumenta 
progressivamente para o topo, em detrimento da espessura das margas. 

A esta formação, que desempenhará a função de substrato do sistema aquífero, e o 
individualiza do sistema aquífero subjacente liásico, sobrepõe-se uma unidade, com 
espessura da ordem de 250 m: os Calcários de Ançã. É constituída por espessas camadas 
de calcário micrítico cinzento, muito compacto a que se seguem calcários compactos 
brancos cresosos a micríticos, por vezes mesmo calco-detríticos. 

O topo do sistema aquífero é constituído pelos Calcários de Andorinha, unidade 
dominantemente carbonatada, com cerca de 60 m de espessura, cujos afloramentos são 
afectados por profundo carso, normalmente preenchido pelas Areias de Arazede (Barbosa 
et al., 2008) e que desaparecem sob os “Arenitos do Carrascal” (Almeida et al., 2000) que 
constituem a unidade de base do Sistema Aquífero de Tentúgal. O seu limite superior 
corresponde à discordância jurássico-cretácica. 
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Para este sistema aquífero, os calcários das formações Calcários de Ançã e Calcários de 
Andorinha são as litologias aquíferas dominantes e consideradas por vários autores como 
as mais importantes para o funcionamento hidráulico subterrâneo. 

1.4.2.10.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

Em relação a parâmetros hidráulicos e produtividades do aquífero, a informação disponível 
é muito escassa e inclui dados de apenas dez furos. Três dos furos repartem-se pela parte 
elevada (de montante) do sistema aquífero e os restantes no vale da ribeira dos Fornos da 
Cal, nas proximidades da nascente de Portunhos, numa zona de descarga do sistema 
aquífero. Com efeito, aqui o nível hidrostático dos furos (observados quando da sua 
execução) está pouco abaixo da superfície do terreno; há mesmo um caso em que a água 
veio até à superfície. Nos furos de montante, o nível hidrostático está bastante mais baixo: 
32 m no caso em que a superfície da água está mais profunda. 

Tendo em conta o pequeno número de dados, logo sugerindo algum cuidado na 
interpretação dos dados, notam-se as seguintes tendências quanto à distribuição do caudal 
dos furos: nos dos furos de montante, mais profundos, os caudais são baixos (0,1 e 1,7 l/s); 
nos furos de jusante, zona de descarga, os caudais são muito variáveis, como é 
característico do ambiente cársico, e tomam valores entre 0,7 e 27,5 l/s (muito variáveis). 

Não se teve acesso, de momento, a dados que nos possibilitassem interpretar ensaios de 
bombagem e calcular valores dos parâmetros hidráulicos. Mas, conforme os valores dos 
caudais específicos apresentados em Almeida et al. (2000), estimam-se os valores da 
transmissividade em: 5; 37; 118 e 358 m2/dia. 

No Quadro 1.4.2.19 é feito um resumo das principais propriedades hidráulicas da massa de 
águas subterrâneas. 

Quadro 1.4.2.19 – Resumo das principais propriedade s hidráulicas da massa de águas subterrâneas Ançã -  
Cantanhede 

Formação Aptidão hidrogeológica 
Transmissividade 

(m2/dia) * 

Calcários de 
Andorinha Aquífero 5; 37; 118 e 358 

Calcários de 
Ançã Aquífero 5; 37; 118 e 358 

Formação de 
Póvoa da Lomba Aquitardo - 

*Almeida et al., 2000 
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1.4.2.10.2.2.3. Hidrodinâmica 

A massa de águas subterrâneas tem um descarregamento natural efectuado através de 
algumas nascentes de carácter permanente e outras com carácter periódico. Sendo o 
sistema de carácter tipicamente cársico, convém sublinhar que a rede de drenagem 
superficial é constituída por duas linhas de água principais (ribeira do Zambujal e ribeira dos 
Fornos da Cal) que se desenvolvem de SW para NE (com direcção idêntica à das camadas 
calcárias) para se juntarem à ribeira de Ançã, cuja orientação aproximada NW-SE, coincide 
com a das principais falhas que cortam os calcários. O controlo estrutural da rede de 
drenagem parece evidente. As linhas de água funcionam quer como influentes, quer como 
efluentes da massa de água, dependendo da localização relativamente à rede de 
escoamento subterrâneo. 

A drenagem natural da massa de água é efectuada por algumas nascentes perenes e 
periódicas, localizadas nos vales da rede hidrográfica, sendo as mais importantes as de 
Ançã e de Portunhos. 

 
Figura 1.4.2.43 – Principais direcções de fluxo sub terrâneo na massa de águas subterrâneas Ançã-

Cantanhede 
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1.4.2.10.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas subterrâneas Ançã-Cantanhede foi feita 
com base nos resultados dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro de 
1997 e Setembro de 2010, e utilizando a metodologia descrita no ponto 1.4.2. 

Nesta massa de águas, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 645 µS/cm) e pH ligeiramente ácidos com valores de 
mediana na ordem dos pH~7, ou seja, dentro do intervalo para o consumo humano (Figura 
1.4.2.44). Estas águas apresentam um valor de mediana de nitrato na ordem dos 13 mg/l, 
um valor bastante inferior ao valor paramétrico para consumo humano. Em relação aos 
elementos menores, todos têm medianas dos valores medidos bastante inferiores aos 
valores paramétricos para consumo humano. Em relação aos valores máximos registados, 
apenas o ferro tem um valor um pouco superior ao valor paramétrico para consumo 
humano. 

 
Figura 1.4.2.44 – Quimismo da massa de águas subter râneas Ançã-Cantanhede 
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1.4.2.10.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.10.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.10.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Ançã - Cantanhede é de 26 km2 e 
corresponde a 66% da área total desta massa de águas subterrâneas (Figura 1.4.2.45).  

A recarga faz-se a partir da precipitação directa sobre o planalto cortado nos calcários de 
idade atribuída ao Jurássico médio, onde se observam depressões cársicas, muitas delas 
preenchidas por depósitos cretácicos e quaternários.  

A relação hidráulica com o sistema aquífero de Tentúgal, que lhe é sobrejacente, não é à 
data conhecida. Admite-se, no entanto, a possibilidade de o sistema aquífero de Ançã-
Cantanhede descarregar para este sistema através de fracturas ou de maneira mais difusa, 
nas zonas mais de jusante, onde a carga hidráulica se supõe superior à carga hidráulica no 
sistema aquífero de Tentúgal. 

 
Figura 1.4.2.45 – Delimitação da área de recarga na  massa de águas subterrâneas Ançã-Cantanhede 
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1.4.2.10.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

A recarga das unidades aquíferas faz-se através das precipitações que caem directamente 
nas camadas aflorantes. 

1.4.2.10.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (420 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
11 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 093 mm e uma área de recarga de 
26 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 10 hm3/ano. 

1.4.2.10.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.10.3.2.1. Receptores água subterrânea 

A descarga natural da massa de águas subterrâneas é efectuada através de algumas 
nascentes de carácter permanente e outras com carácter periódico. Estão localizadas nos 
vales da rede hidrográfica, sendo as nascentes mais importantes as de Ançã e de 
Portunhos. 

Por outro lado, há a possibilidade de haver uma relação hidráulica com a massa de águas 
subterrâneas de Tentúgal, que lhe é sobrejacente, mas que não é conhecida. Admite-se, no 
entanto, a possibilidade da massa de água de Ançã-Cantanhede descarregar para esse 
sistema através de fracturas ou de maneira mais difusa, nas zonas mais de jusante, onde a 
carga hidráulica se supõe superior à carga hidráulica na massa de água de Tentúgal. 

1.4.2.10.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.20). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
42 599 m3/ano. 
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Quadro 1.4.2.20 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Ançã-Cantanhede 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

  0   0

Humano Privado   0   0

Rega  10 735   60

Industrial  21 600   3

Pecuária   0   0

Mistos  10 264   10

  0   9

 42 599   82

Ançã - Cantanhede
Consumo de Água Subterrânea

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Total
 

1.4.2.10.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (10 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (0,04 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 10 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são muito 
inferiores aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~0,4%) ( 

Gráfico 1.4.2. 10). 

 

Gráfico 1.4.2. 10 – Balanço de água na massa de águ as subterrâneas Ançã-Cantanhede 
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1.4.2.10.4. Modelo conceptual 

A massa de águas subterrâneas de Ançã-Cantanhede localiza-se no limite norte da Bacia 
Hidrográfica do rio Mondego. Está contida na Orla Ocidental, e a sua área é relativamente 
pequena, se comparada com outros sistemas do Mondego. Especificamente, Ançã-
Cantanhede localiza-se no flanco Sudeste do anticlinal de Cantanhede, estrutura com o eixo 
orientado NE-SW. Encontra-se em contacto com as massas de águas subterrâneas da Orla 
Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego e Tentúgal. 

Este sistema é suportado pelo Jurássico Médio que, do topo para a base, representa-se 
pelas seguintes formações, sucessivamente: Calcários de Andorinha (unidade 
dominantemente carbonatada), Calcários de Ançã (calcário muito compacto) e Formação de 
Póvoa da Lomba (alternâncias de calcários margosos mais ou menos compactos e de 
margas). As principais formações que compõem o sistema aquífero são os Calcários de 
Andorinha (cujos afloramentos são afectados por profunda carsificação, normalmente com 
preenchimento das Areias de Arazede e que desaparecem sob os “Arenitos do Carrascal” 
que constituem a unidade de base do Sistema Aquífero de Tentúgal) e os Calcários de 
Ançã, que são considerados aquíferos livres. Devido às suas características, considera-se 
que Ançã-Cantanhede seja do tipo cársico. A Formação de Póvoa da Lomba, devido à sua 
fácies mais margosa considera-se ser um aquitardo, desempenhando funções de substracto 
do sistema, individualizando também este sistema aquífero do subjacente, o Cársico da 
Bairrada. 

A recarga faz-se a partir da precipitação directa sobre o planalto cortado nos calcários 
jurássicos onde se observam depressões cársicas, muitas delas preenchidas por depósitos 
cretácicos e quaternários. 

A massa de águas subterrâneas descarrega através de algumas nascentes de carácter 
permanente e outras com carácter ocasional. Admite-se ainda a possibilidade de o sistema 
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aquífero de Ançã-Cantanhede descarregar para a massa de águas subterrâneas de 
Tentúgal através de fracturas ou de maneira mais difusa, nas zonas mais de jusante, onde a 
carga hidráulica se supõe superior à carga hidráulica no sistema aquífero de Tentúgal. 

Em relação ao sentido de fluxo subterrâneo geral, este dá-se através de rede cársica que se 
considera bem desenvolvida e hierarquizada, com direcção principal para SE onde se dá a 
maior descarga natural do sistema, a nascente de Ançã.  

A rede de drenagem superficial é constituída por duas linhas de água principais (ribeira do 
Zambujal e ribeira dos Fornos da Cal) que se desenvolvem de SW para NE (com direcção 
idêntica à das camadas calcárias) para se juntarem à ribeira de Ançã, cuja orientação 
aproximada é de NW-SE. As linhas de água funcionam quer como influentes, quer como 
efluentes da massa de águas subterrâneas, dependendo da localização relativamente à 
rede de escoamento subterrâneo. 

 
Figura 1.4.2.46 – Modelo conceptual da massa de águ as subterrâneas Ançã-Cantanhede 
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1.4.2.10.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.11. Tentúgal (O5) 

1.4.2.11.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

A massa de águas subterrâneas de Tentúgal (O5) está contida na Unidade Hidrogeológica 
Orla Ocidental e engloba duas Bacias Hidrográficas: a do Mondego e a do Vouga, ocupando 
uma área com cerca de 162 km2, abrangendo terrenos desde Cordinha (Este de 
Cantanhede) a Coimbra, materializando uma faixa paralela às aluviões do Mondego até 
Montemor-o-Velho. 
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Na área abrangida pelo sistema aquífero podem considerar-se duas zonas estruturalmente 
distintas: uma entre a ribeira de Ançã e a serra de Montemor-o-Velho e outra a oriente da 
ribeira de Ançã. 

Esta massa está distribuída pelos concelhos de Cantanhede, Coimbra, Mealhada e 
Montemor-o-Velho. 

 
Figura 1.4.2.47 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Tentúgal 

1.4.2.11.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.11.2.1. GEOLOGIA 

Este sistema é suportado pelas sequências litológicas que, do topo para a base, constituem 
sucessivamente, o Grés de Oiã (Turoniano), o Grés de Furadouro (Cenomaniano superior - 
Turoniano), os Calcários de Tentúgal (Cenomaniano – Turoniano inferior) e os Arenitos de 
Carrascal (Aptiano - Cenomaniano). Por base estão as formações carbonatadas do 
Jurássico Médio e Inferior. Trata-se de um sistema constituído essencialmente por materiais 
detríticos de granulometria muito heterogénea, com estrutura lenticular e multicamada, 
estando as unidades aquíferas separadas por camadas argilosas (Barbosa, et al., 2008). 
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Os Arenitos de Carrascal, em geral, são quartzoarenitos e arcoarenitos grosseiros e muito 
grosseiros, conglomeráticos, com cascalheiras e seixos, dominantemente quartzosos e mal 
calibrados a que sucedem por vezes, argilas, em geral arenosas. Avalia-se uma espessura 
com cerca de 60 m a Oriente e com cerca de 120 m a Ocidente, na zona de Tentúgal 
(Barbosa, et al., 2008). No seu todo, a formação apresenta uma sequência simples, ou seja, 
uma diminuição de calibre de grãos da base para o topo assentando em camadas de idade 
jurássica. 

O elemento intermédio de todo este sistema hidrogeológico é constituído pela formação 
carbonatada conhecida por Calcários de Tentúgal. Trata-se de calcários, calcários 
margosos, grés calcário e margas com textura concrecionada ou apinhoada, em camadas 
ou níveis definidos desde P. Choffat (1897, 1900). No conjunto, os Calcários de Tentúgal 
apresentam espessura que varia entre 10 m e 40 m, com valores máximos para SW 
(Soares, 1966). A transição para os Arenitos do Carrascal faz-se através de termos com 
composição margosa e componente detrítica o que faz diminuir a permeabilidade e ganhar 
características de aquitardo. 

Em relação aos Grés de Furadouro, reconhece-se duas sub-unidades: uma inferior, 
essencialmente quartzarenítica, micácea, fina a muito fina; e outra sub-unidade superior que 
se trata de arenitos mais grosseiros e friáveis e muito pouco argilosos, menos micáceos e 
argilosos e ricos em areão e seixo fino de quartzo (Barbosa, et al., 2008). Esta formação 
apresenta uma espessura da ordem dos 15 m. 

O Grés de Oiã são quartzarenitos a arcoarenitos, médios a finos, com matriz silto-argilosa 
bem consolidados, com seixos na base ou com enchimentos pelíticos lenticulares. 
Petrograficamente e estruturalmente são parecidos com os Arenitos de Carrascal, 
apresentando uma espessura média entre 20 m e com continuidade estratigráfica com os 
Grés de Furadouro subjacentes. No entanto, têm pouca representatividade na área em 
estudo (Barbosa, et al., 2008). 

1.4.2.11.2.2. HIDROGEOLOGIA 

A massa de águas subterrâneas, do ponto de vista de aptidão hidrogeológica, está contida 
num aquífero multicamada livre (na parte superficial e/ou zonas altas do aquífero onde se 
dá a recarga) a confinado (nas proximidades de Tentúgal, é conhecido um furo repuxante 
quando da sua construção). 

O aquífero é composto, essencialmente, por três unidades e é fundamentalmente poroso, 
constituído por materiais detríticos de textura muito variável e estrutura lenticular. As 
camadas de natureza argilosa separam as várias unidades aquíferas e dão um carácter 
multicamada ao sistema aquífero. Devido à variabilidade da composição granulométrica 
também as características hidráulicas podem variar significativamente de local para local. 
Por Almeida et al. (2000) o substrato do aquífero é constituído por formações carbonatadas 
do Jurássico médio e inferior, desconhecendo-se o comportamento hidráulico destas 
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formações em profundidade e por isso a sua relação hidrodinâmica com as formações 
arenosas do sistema aquífero. 

Em termos de continuidade espacial, as camadas que compõem a massa de águas 
subterrâneas de Tentúgal prolongam-se para sul, sob a cobertura aluvionar do rio Mondego 
e da cobertura terciária. 

1.4.2.11.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

As principais formações que compõem a massa de água são três: Grés de Furadouro, 
Calcários de Tentúgal e Arenitos de Carrascal. As formações, embora sobrepostas, são 
independentes sob o ponto de vista hidráulico, e apresentam cargas hidráulicas diferentes e 
águas com características químicas distintas (Peixinho de Cristo, 1998). 

O caudal da maioria dos furos é pequeno: é inferior a 1 l/s. Para profundidades 
relativamente baixas (mediana de 69,5 m) conhecem-se valores de caudais que geram uma 
mediana de 0,8 l/s. Comparativamente com o sistema aquífero Figueira da Foz - Gesteira 
(captam as mesmas unidades litostratigráficas) a diferença é substancial. Neste último 
sistema, os furos são bastante mais profundos e destinam-se em grande parte ao 
abastecimento público, ao contrário do que acontece no sistema aquífero de Tentúgal. 

Na verdade, crê-se que as potencialidades do sistema aquífero de Tentúgal estarão mais de 
acordo com os resultados de um dos furos inventariados, executado para uma unidade 
industrial, e de que resultou o caudal de 12,8 l/s, com a profundidade de 150 m.  

Um dos furos inventariados apresentava artesianismo repuxante. Estas condições ocorrem 
nas partes baixas do sistema aquífero, isto é, nas zonas de vale que cortam 
transversalmente o sistema aquífero e que são eixos de descarga do sistema aquífero. 

Recentemente, Barbosa et al. (2008) regista caudais máximos de 30 l/s para uma 
profundidade de 140 m, com base em 29 furos. No entanto, desses dados podemos 
averiguar que a maior parte dos furos (com profundidades abaixo dos 116 m) não chega a 
atingir os 5 l/s. 

1.4.2.11.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

Com a interpretação de ensaios de caudal em dois furos, pelo modelo de Theis e sua 
aproximação logarítmica, calcularam-se dois valores da transmissividade do aquífero: 1,4 e 
21,9 m2/dia. Valores de transmissividade, estimados a partir de 16 caudais específicos, 
oscilam entre 1 e 1200 m2/dia (Almeida et al., 2000). 

No Quadro 1.4.2.21 é feito um resumo das principais propriedades hidráulicas da massa de 
águas subterrâneas. 
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Quadro 1.4.2.21 – Resumo das principais propriedade s hidráulicas da massa de águas subterrâneas 
Tentúgal 

Formação Aptidão hidrogeológica 
Transmissividade 

(m2/dia) * 

Grés de 
Furadouro Aquífero entre 1,4 e 21,9 

Calcários de 
Tentúgal Aquitardo - 

Arenitos de 
Carrascal Aquífero entre 1,4 e 21,9 

*Almeida et al., 2000 

1.4.2.11.2.2.3. Hidrodinâmica 

Presentemente, ainda não existem elementos que permitam efectuar uma análise da 
piezometria precisa e, consequentemente indicar direcções precisas de fluxo. No entanto, 
pode indicar-se que o fluxo se dá geralmente para sul para a planície aluvionar do rio 
Mondego. Os eixos de drenagem superficial e de descarga são compostos pelas linhas de 
água que atravessam a massa de água, em direcção à mesma planície aluvionar do 
Mondego. Esta área deve inclusive estabelecer uma zona importante de descarga da massa 
de água. 

 
Figura 1.4.2.48 – Principais direcções de fluxo sub terrâneo na massa de águas subterrâneas Tentúgal 
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1.4.2.11.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas subterrâneas de Tentúgal foi feita com 
base nos resultados dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro de 1997 e 
Setembro de 2010, e utilizando a metodologia descrita no ponto 1.4.2.  

Nesta massa de águas, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (com base numa única medição de condutividade eléctrica de 160 µS/cm) e pH 
com valores de mediana na ordem dos pH~7 (com base em doze medições), ou seja, dentro 
do intervalo para o consumo humano (Figura 1.4.2.49). Estas águas apresentam um valor 
de mediana de nitrato na ordem dos 20 mg/l, um valor bastante inferior ao valor paramétrico 
para consumo humano. Em relação aos elementos menores, o mais abundante é o ferro 
com mediana de 0,2 mg/l, um valor abaixo do valor paramétrico para consumo humano. 
Para o amónio, ferro, manganês e cádmio grande parte dos valores medidos são 
correspondentes aos limites de detecção, que são sempre bastante inferiores aos valores 
paramétricos para consumo humano. 

 
Figura 1.4.2.49 – Quimismo da massa de águas subter râneas de Tentúgal 
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1.4.2.11.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.11.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.11.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Tentúgal é de 124 km2 e corresponde a 
77% da área total desta massa de águas subterrâneas (Figura 1.4.2.50).  

Em termos de recarga da massa de água, este processo faz-se através das precipitações 
que caem directamente sobre a superfície aflorante da massa de água. 

 
Figura 1.4.2.50 – Delimitação da área de recarga na  massa de águas subterrâneas Tentúgal 

1.4.2.11.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

A recarga subterrânea das principais unidades aquíferas faz-se através da infiltração das 
precipitações que caem directamente sobre as camadas aflorantes. Além da precipitação, é 
ainda possível que ocorra recarga diferida a partir da massa de águas subterrâneas Ançã-
Cantanhede, que lhe serve parcialmente de substrato. Esta massa de água pode 
descarregar para a massa de águas subterrâneas Tentúgal através de fracturas ou de 
maneira mais difusa, nas zonas mais baixas e a jusante daquele sistema, onde possui carga 
hidráulica superior. 
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A recarga subterrânea pode ocorrer também a partir das ribeiras, em períodos de águas 
altas, principalmente naquelas onde há bastante material aluvionar nas margens. 

1.4.2.11.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (150 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
19 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 076 mm e uma área de recarga de 
124 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 17 hm3/ano. 

1.4.2.11.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.11.3.2.1. Receptores água subterrânea 

Os receptores de água subterrânea da massa de água de Tentúgal estão relacionados com 
o rio Mondego e as ribeiras que atravessam transversalmente o sistema, que funcionam 
como zonas de drenagem da água subterrânea das camadas mais superficiais da massa de 
água.  

1.4.2.11.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.22). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
680 093 m3/ano. 

Quadro 1.4.2.22 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Tentúgal 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

 194 503   1

Humano Privado  1 240   3

Rega  95 855   658

Industrial  340 579   15

Pecuária  2 000   1

Mistos  44 916   90

 1 000   105

 680 093   873

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Total

Consumo de Água Subterrânea
Tentúgal
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1.4.2.11.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (17 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (0,7 hm3/ano). 

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 16 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são muito 
inferiores aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~4%) ( 

Gráfico 1.4.2. 11). 

 

Gráfico 1.4.2. 11 – Balanço de água na massa de águ as subterrâneas Tentúgal 
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1.4.2.11.4. Modelo conceptual 

A massa de águas subterrâneas de Tentúgal está contida na Unidade Hidrogeológica Orla 
Ocidental e engloba a Bacia Hidrográfica do rio Mondego e a Bacia Hidrográfica do rio 
Vouga. Encontra-se em contacto com as massas de águas subterrâneas da Orla Ocidental 
Indiferenciado da Bacia do Mondego, Cársico da Bairrada, Ançã-Cantanhede, Aluviões do 
Mondego e Viso-Queridas. 

Este sistema é suportado pelas sequências litológicas que, do topo para a base, constituem 
sucessivamente, o Grés de Oiã (quartzarenitos a arcoarenitos), o Grés de Furadouro (uma 
sub-unidade inferior essencialmente quartzarenítica e outra sub-unidade superior de 
arenitos mais grosseiros), os Calcários de Tentúgal (calcários, calcários margosos, grés 
calcário e margas) e os Arenitos de Carrascal (quartzoarenitos e arcoarenitos grosseiros, 
conglomeráticos, com cascalheiras e seixos). 
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Basicamente trata-se de um sistema constituído essencialmente por materiais detríticos de 
granulometria muito heterogénea, com estrutura lenticular e multicamada, estando as 
unidades aquíferas separadas por camadas argilosas. 

A massa de águas subterrâneas, do ponto de vista de aptidão hidrogeológica, está contida 
num aquífero multicamada livre a confinado. O aquífero é composto, essencialmente, por 
três unidades e é fundamentalmente poroso, constituído por materiais detríticos de textura 
muito variável e estrutura lenticular. As camadas de natureza argilosa separam as várias 
unidades aquíferas e dão um carácter multicamada ao sistema aquífero, sendo 
independentes sob o ponto de vista hidráulico, apresentando cargas hidráulicas diferentes e 
águas com características químicas distintas. 

Em termos de continuidade espacial, as camadas que compõem a massa de águas 
subterrâneas de Tentúgal prolongam-se para sul, sob a cobertura aluvionar do rio Mondego 
e da cobertura terciária. 

A recarga das unidades aquíferas faz-se através das precipitações que caem directamente 
nas camadas aflorantes ou por drenância a partir da massa de água de Ançã-Cantanhede, 
que lhe serve parcialmente de substrato, através de fracturas ou de maneira mais difusa, 
nas zonas mais baixas e de jusante daquele sistema, onde a carga hidráulica se supõe 
superior à carga hidráulica no Sistema de Tentúgal. 

Além disso, as ribeiras, em períodos de crescimento e de águas altas, principalmente 
naquelas onde há algum aluvionamento, recarregam o sistema aquífero através de 
armazenamento marginal. 

As linhas de água que atravessam transversalmente o sistema aquífero, em direcção à 
mesma planície aluvionar, são eixos de drenagem superficial e de descarga da água 
subterrânea. A planície aluvionar do Mondego deve constituir zona importante de descarga 
oculta do sistema aquífero.  

O fluxo dá-se genericamente para sul em direcção à planície aluvionar do Mondego. 
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Figura 1.4.2.51 – Modelo conceptual da massa de águ as subterrâneas Tentúgal 

1.4.2.11.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.12. Aluviões do Mondego (O6) 

1.4.2.12.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

O sistema aquífero Aluviões do Mondego (O6) tem como âmbito territorial uma vasta 
planície aluvial que se estende entre Coimbra e Figueira da Foz; com uma extensão de 
cerca de 45 km e com largura máxima de 4 km. Esta planície fica contida na Bacia 
Hidrográfica do rio Mondego que por sua vez é parte integrante da denominada Unidade 
Hidrogeológica Orla Ocidental.   
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A massa de água, com uma área de 148 km2, é limitada a tecto por uma superfície livre e 
por camadas intraformacionais e a muro por arenitos do  triássico e calcários do jurássico. 

Assim, de montante para jusante: na Boavista (Coimbra) as aluviões sobrepõem-se aos 
arenitos triásicos; os calcários dolomíticos e calcários margosos servem de substrato nos 
Campos do Bolão; os calcários, arenitos e argilas do Cretácico são o substrato até 
Montemor-o-Velho; na Ereira aparecem as Margas de Dagorda; na Goleta, são as 
formações jurássicas que constituem o substrato; e, mais a jusante, as formações cretácicas 
voltam a ser o substrato do depósito aluvionar. 

Em termos administrativos o aquífero que constitui a massa de água é partilhado pelos 
concelhos de Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Soure. 

 
Figura 1.4.2.52 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Aluviões do Mondego 

1.4.2.12.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.12.2.1. GEOLOGIA 

As formações aluvionares, dadas as próprias características da sua génese, cobrem o 
substrato que lhes dá base, dificultando a detecção de estruturas do próprio substrato. 
Estas estruturas têm importância na sedimentologia das aluviões visto que condicionam a 
sua movimentação e espessura. 
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Soares, 1990 in Seabra (1994) refere o “graben” de Antuzede e o próprio abatimento do 
vestíbulo da ribeira dos Fornos, na margem direita do Mondego, à saída de Coimbra. 

A jusante de Montemor-o-Velho  localiza-se a área diapírica de Ereira-Verride-Reveles, com 
afloramentos das Margas de Dagorda no meio das aluviões do rio Mondego. 

Seabra (1994), através de métodos de prospecção geofísica, identificou e cartografou  
numerosas falhas, que cortam transversalmente as aluviões, agrupando-as nas famílias 
com direcções: NNE-SSW, as mais frequentes, NE-SE, NW-SE e N-S, as menos 
numerosas. 

As aluviões são bastante desenvolvidas ao longo do rio Mondego e também ao longo dos 
principais vales afluentes, tanto da margem esquerda como da margem direita. 

Do ponto de vista da litologia, as formações aluvionares são constituídas por areias e areias 
com seixos e calhaus, com intercalações de argilas e lodos. Da intercalação e tipo de 
matérias presentes resulta um aquífero poroso, multicamada essencialmente livre, podendo 
ser confinado a semiconfinado nalgumas áreas. 

Ainda do prisma da litologia pode-se considerar diversos sectores ao longo das Aluviões do 
rio Mondego:  

– Desde o limite a montante, quando o Mondego deixa o Maciço Antigo e entra na Orla 
Ocidental, até ao Açude-Ponte, onde as intercalações de lodos e argilas são 
lentículas de pequena espessura e reduzida extensão; encontram-se por vezes 
horizontes com muita elevada concentração de calhaus. 

– A partir dos Campos do Bolão, a estrutura aluvionar torna-se mais complexa, os 
termos argilosos são mais espessos e extensos e as areias, por vezes, são pouco 
“limpas”. Aqui constitui-se um ambiente com condições francamente redutoras que, 
na água, se traduzem por concentrações muito elevadas de ferro. 

– Dos campos do Bolão e S. Martinho do Bispo continuando pela margem direita pelos 
campos de S. Silvestre, S. Martinho de Árvore, Tentúgal e Montemor-o-Velho e pela 
margem esquerda pelos campos de Taveiro, Ameal, Pereira e Santo Varão, até junto 
à estação de Alfarelos, a bacia do Mondego apresenta uma grande regularidade 
morfológica e estrutural. É nesta área onde, com frequência, as camadas aquíferas 
apresentam condições de confinamento. A espessura das formações e a ocorrência 
de camadas espessas de areia condicionam a produtividade das captações, como em 
Taveiro, onde, simultaneamente, com furos improdutivos se encontram captações que 
fornecem 60 l/s. 

– O sector junto a Montemor-o-Velho, em que há um estreitamento da planície 
aluvionar, Rocha et al. (1981) refere que, a par de furos produtivos, existem furos 
improdutivos ou pouco produtivos e um furo abandonado devido ao excesso de 
concentração de cloretos na água. 
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– “Campo de Ereira ou Verride”, de contornos circulares, ligado ao estuário pela 
designada “garganta de Lares”. Esta zona sofreu uma forte deformação tectónica de 
origem diapírica, de que é testemunho o afloramento de Ereira, quase no meio do 
campo. É para esta zona que confluem os dois principais afluentes do Mondego, o 
Arunca e o rio Foja.  

A individualização destes diferentes domínios prende-se, segundo Seabra (1994) às 
“sucessivas deposições estuarinas e fluviais impostas” no decurso da transgressão 
Flandriana onde se formaram “depósitos que na base se expressam como argilas finas, de 
origem marinha e posteriormente em materiais argilosos acinzentados e mais para o topo 
em níveis de material arenoso, mais ou menos grosseiro, por vezes com lentículas de 
calhaus”. Lateralmente, passa-se de níveis mais ou menos arenosos para níveis 
essencialmente argilosos e para a foz do rio Mondego os níveis detríticos mais grosseiros 
dão lugar a níveis detríticos mais finos com conchas de lamelibrânqueos. 

Estas alterações sedimentológicas e morfo-climáticas que se verificaram durante a 
deposição das aluviões, conferem ao sistema uma grande irregularidade e complexidade na 
estratificação. 

Em localizações com sedimentação lodosa abundante e com matéria orgânica só 
parcialmente mineralizada, há intensa libertação de gases (metano ?) quando da abertura 
de furos.  

A espessura máxima das aluviões, até agora atravessada, é da ordem de meia centena de 
metros. A espessura aumenta das margens para a zona axial e de montante para jusante. 
Como exemplos, referem-se a zona da Boavista-Coimbra (posição relativamente marginal) 
com cerca de 25 m, zona da ponte de Santa Clara (Coimbra) com 40 m; Ponte Açude 
(Coimbra) com cerca de 50 m, Taveiro com cerca de 25 m, Montemor-o-Velho com cerca de 
50 m e Morraceira (Figueira da Foz) com cerca de 40 m. 

Na planície litoral, a foz do rio Mondego, depois de ter ocupado diferentes posições 
imediatamente a sul da Figueira da Foz, acabou por se encostar aos calcários cretácicos do 
Forte de Santa Catarina. 

Com continuidade morfológica e hidrogeológica, os depósitos de terraço formam, após a 
“garganta de Lares”, na margem direita, uma estreita mancha praticamente contínua desde 
Lares a Figueira da Foz.  

Segundo a cartografia de Cabral e Ribeiro (1988) são estruturas activas: o pequeno diapiro 
de Ereira; a falha de Zouparria do Monte, com direcção NNE-SSW, coberta pelas aluviões 
dos Campos do Bolão, que se prolonga para norte e sul onde estabelece o contacto lateral 
entre o Liásico e o Cretácico; as falhas em arco que limitam nos flancos NE e SW o 
anticlinal complexo Buarcos-Verride, que cortam as aluviões nas áreas de Ereira e Lares, e 
que se prolongam pelos vales dos rios Arunca e Pranto, respectivamente. 
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1.4.2.12.2.2. HIDROGEOLOGIA 

As formações geológicas dominantes na massa de água são areias, areias com seixos e 
calhaus, com intercalações de argilas e lodos. Apresentam  valores altos de 
transmissividade (T), sendo na zona da Boavista excepcionalmente elevados, e 
produtividades médias de 34 l/s. A variabilidade dos caudais é grande e traduz a 
variabilidade da textura e da estrutura que são características dos volumes aluvionares. As 
captações mais produtivas e com melhor rendimento localizam-se na área de montante do 
sistema aquífero, nomeadamente na área da Boavista. Regra geral o nível piezométrico 
encontra-se bastante próximo da superfície do terreno, a apenas alguns metros de 
profundidade. A relação hidráulica entre a massa de água e as linhas de água que a 
atravessam é de natureza sazonal (influente ou efluente) dependendo da posição relativa 
dos níveis de água que, por sua vez, depende do regime de escoamento nas linhas de água 
e/ou da bombagem na massa de água. 

Na maior parte da extensão, a massa de água é subordinada ao rio. Isto é, as reservas e os 
recursos intrínsecos da massa de água são muito inferiores aos recursos exploráveis. A 
exploração de água subterrânea induz a infiltração (captura) da água no leito dos rio e 
traduz-se, por isso, por um “prejuízo” no caudal do escoamento superficial.  

A exploração das captações, como as que se localizam na Boavista (Coimbra) e abastecem 
a cidade de Coimbra, utiliza este mecanismo da infiltração induzida. 

1.4.2.12.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

Os depósitos aluvionares do rio Mondego são o suporte exclusivo das formações produtivas 
da massa de água. Dadas as características de génese, deposição e tratando-se de 
formações recentes estas apresentam um comportamento do tipo aquífero poroso e livre.   

1.4.2.12.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

Esta massa de águas subterrâneas apresenta valores médios de transmissividade elevados 
(1 745 m2/dia). 

Os parâmetros relativos à produtividade das captações revelam caudais e caudais 
específicos com valores de mediana de 21,8 l/s e 7,6 l/s/m, respectivamente (Quadro 
1.4.2.23). No entanto, a variabilidade dos caudais é grande e traduz a heterogeneidade da 
textura e da estrutura que são características dos meios aluvionares. As captações mais 
produtivas e com melhor rendimento localizam-se na área de montante desta massa de 
água, nomeadamente na área da Boavista (Coimbra). 

No quadro seguinte é feito um resumo das principais propriedades hidráulicas da massa de 
águas subterrâneas. 
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Quadro 1.4.2.23 – Resumo das principais propriedade s hidráulicas da massa de águas subterrâneas 
Aluviões do Mondego 

Formação 
Aptidão 

Hidrogeológica 
Transmissividade  

(m2/dia) 
Caudal Especifico 

(l/s/m) 

Aluviões 
Mondego 

Aquífero poroso 
livre 1 475* 7,6* 

*valores de mediana para transmissividade e caudal especifico (Almeida et al., 2000) 

1.4.2.12.2.2.3. Hidrodinâmica 

Para as Aluviões do Mondego, admite-se que o escoamento de água subterrânea realiza-se 
de e para o rio Mondego. Esta relação entre rio e massa de água depende, em grande parte 
da diferença de potencial hidráulico existente e tem como direcção geral, a direcção do 
litoral, ou seja, E-W. Poderá haver também a troca de águas com as massas de águas que 
lhe são contíguas ao longo de toda a área. 

 
Figura 1.4.2.53 – Principais direcções de fluxo sub terrâneo na massa de águas subterrâneas Aluviões do  

Mondego 

1.4.2.12.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas subterrâneas Aluviões do Mondego foi 
feita com base nos resultados dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro 
de 1997 e Setembro de 2010, e utilizando a metodologia descrita no ponto 1.4.2. 
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Nesta massa de águas, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 610 µS/cm) e pH com valores de mediana na ordem dos 
pH~7,2, ou seja, dentro do intervalo para o consumo humano (Figura 1.4.2.54). Estas águas 
apresentam um valor de mediana de nitrato na ordem dos 16 mg/l (com base em 203 
medições), um valor bastante inferior ao valor paramétrico para consumo humano, no 
entanto cerca de 50 medições têm valores superiores acima desse valor de referência, com 
um máximo registado de  187 mg/l. Em relação aos elementos menores, todos apresentam 
valores de medianas e valores máximos bastante abaixo dos valores paramétricos para 
consumo humano, com excepção ao amónio que tem um valor máximo registado 
ligeiramente superior ao valor paramétrico de referência. 

 
Figura 1.4.2.54 – Quimismo da massa de águas subter râneas Aluviões do Mondego 

1.4.2.12.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.12.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.12.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Aluviões do Mondego é de 127 km2 e 
corresponde a 86% da área total desta massa de águas subterrâneas (Figura 1.4.2.55).  

A recarga subterrânea ocorre por infiltração directa da precipitação sobre os depósitos 
aluvionares marginais ao rio Mondego e a partir do próprio rio, dependendo a mesma da 
diferença de potencial hidráulico entre a água do rio e da massa de água.  

Admite-se que as massas de água contíguas que ladeiam e se prolongam sob as Aluviões 
do Mondego possam ter também descargas ocultas, recarregando a massa de água. 
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Figura 1.4.2.55 – Delimitação da área de recarga na  massa de águas subterrâneas Aluviões do Mondego 

1.4.2.12.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

De acordo com Andrade (2005) a recarga é feita por infiltração directa da precipitação; pela 
infiltração de parte dos excedentes da rega; de forma indirecta ou por drenância ascendente 
e lateral (descarga oculta) através dos escoamentos com origem nas formações 
hidrogeológicas adjacentes; e através da descarga dos cursos de água que o atravessam e 
da escorrência superficial das encostas adjacentes. 

1.4.2.12.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (378 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
48 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 987 mm e uma área de recarga de 
127 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 43 hm3/ano. 

1.4.2.12.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.12.3.2.1. Receptores água subterrânea 

O escoamento subterrâneo, em linhas gerais, dá-se em direcção aos cursos de água (por 
exemplo rios Mondego, Velho e Prunto) que atravessam longitudinalmente a massa de água 
e, ao longo do volume aluvionar, até ao estuário do rio Mondego. 
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1.4.2.12.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.24). humano privado, rega, industrial, pecuária e 
outros usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água 
subterrânea captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
20 995 m3/ano. 

Quadro 1.4.2.24 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Aluviões do Mondego 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

  0   0

Humano Privado   315   1

Rega  8 100   81

Industrial  6 956   6

Pecuária   0   0

Mistos  4 824   11

  800   25

 20 995   124

Aluviões do Mondego

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Total

Consumo de Água Subterrânea

 

1.4.2.12.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (43 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (0,02 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 43 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são muito 
inferiores aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~0,05%) ( 
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Gráfico 1.4.2. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.4.2. 12 – Balanço de água na massa de águ as subterrâneas Aluviões do Mondego 
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1.4.2.12.4. Modelo conceptual 

A massa de águas subterrâneas Aluviões do Mondego engloba uma vasta área de planície 
aluvial que se estende por uma extensão de cerca de 45 km e com largura máxima de 4 km. 
Esta planície fica contida na Bacia Hidrográfica do rio Mondego que por sua vez é parte 
integrante da denominada Unidade Hidrogeológica Orla Ocidental. Encontra-se em contacto 
com as massas de águas subterrâneas da Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do 
Mondego, Cársico da Bairrada, Condeixa-Alfarelos, Figueira da Foz-Gesteira, Louriçal, 
Tentúgal e Penela-Tomar. 

Este sistema é suportado pelas formações aluvionares do Mondego, que dadas as próprias 
características da sua génese, cobrem o substrato que lhes dá base, dificultando a detecção 
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de estruturas do próprio substrato. As aluviões são bastante desenvolvidas ao longo do rio 
Mondego e também ao longo dos principais vales afluentes, tanto da margem esquerda 
como da margem direita. 

Do ponto de vista da litologia, as formações aluvionares são constituídas por areias e areias 
com seixos e calhaus, com intercalações de argilas e lodos. Da intercalação e tipo de 
matérias presentes resulta um aquífero poroso, multicamada essencialmente livre, podendo 
ser confinado a semiconfinado nalgumas áreas. 

A variabilidade dos caudais nas aluviões é grande e traduz uma variabilidade de textura e 
estrutura que são características dos volumes aluvionares. As áreas com mais aptidão 
hidrogeológica localizam-se na área de montante do sistema aquífero. Regra geral o nível 
piezométrico encontra-se bastante próximo da superfície do terreno, a apenas alguns 
metros de profundidade.  

Em termos de recarga do sistema, é feita por infiltração directa da precipitação, pela 
infiltração de parte dos excedentes da rega, de forma indirecta ou por drenância ascendente 
e lateral (descarga oculta) através dos escoamentos com origem nas formações 
hidrogeológicas adjacentes, e ainda através da descarga dos cursos de água que o 
atravessam e da escorrência superficial das encostas adjacentes. 

A descarga, por sua vez, é principalmente atribuída ao estuário do rio Mondego, principal rio 
com grande importância regional, e que interage directa e indirectamente com as aluviões.  

A relação hidráulica entre a massa de água e as linhas de água que a atravessam é de 
natureza sazonal (influente ou efluente) dependendo da posição relativa dos níveis de água 
que, por sua vez, depende do regime de escoamento nas linhas de água e/ou da 
bombagem na massa de água. 

O fluxo dá-se genericamente para Oeste em direcção à foz do rio Mondego. 
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Figura 1.4.2.56 – Modelo conceptual da massa de águ as subterrâneas Aluviões do Mondego 

1.4.2.12.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.13. Figueira da Foz - Gesteira (O7) 

1.4.2.13.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

A massa de águas subterrâneas denominada de Sistema Aquífero Figueira da Foz - 
Gesteira (O7) fica contida nas Bacias Hidrográficas do rio Mondego e das Ribeiras da Costa 
que por sua vez são parte integrante da denominada Unidade Hidrogeológica Orla 
Ocidental.  

A massa de água compreende um conjunto de formações do Cretácico que se distribuem ao 
longo do flanco sul de uma estrutura diapírica complexa segundo a direcção NW - SE que 
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dá forma às serras de Boa Viagem e de Alhadas (a norte do rio Mondego) e ao anticlinal de 
Verride (a sul do rio Mondego). 

A massa de água, com uma área de 64 km2, é limitada a tecto por areias de arenitos e 
argilas do Cretácico superior e na base por arenitos do Jurássico. 

Em termos administrativos o aquífero que constitui a massa de água é partilhado pelos 
concelhos de Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Soure. 

 
Figura 1.4.2.57 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Figueira da Foz - Gesteira 

1.4.2.13.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.13.2.1. GEOLOGIA 

A estrutura diapírica segundo a qual se distribuem as formações cretácicas é formada por 
dois sectores principais, um localizado a norte do rio Mondego, materializado por uma 
estrutura monoclinal que dá forma às serras de Boa Viagem e de Alhadas, e um a sul do rio 
Mondego, materializado pelos flancos do anticlinal de Verride. As aluviões do Mondego, na 
unidade morfológica do vale do rio Mondego designada por “garganta de Lares”, e as 
aluviões do rio Arunca, no flanco ocidental do anticlinal de Verride, recobrem a massa de 
água. 

Em ambos os sectores a série cretácica observada, do topo para a base, é a seguinte: 
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– Arenitos Finos de Lousões - formam a unidade superior da série cretácica dentro da 
área ocupada pela massa de água, na base, são constituídos por arenitos finos muito 
micáceos e passam depois a arenitos subarcósicos, grosseiros a muito grosseiros; 

– Calcários Apinhoados de Costa de Arnes - a  formação intermédia da massa de água 
é constituída por calcários, calcários margosos, grés calcário e margas com textura 
concrecionada ou apinhoada e com superfície lapiziada. A transição para os Arenitos 
do Carrascal faz-se através de termos com composição margosa e componente 
detrítica; 

– Arenitos de Carrascal - tratam-se de arenitos mais ou menos argilosos, finos a 
grosseiros, conglomeráticos, com cascalheiras e seixos e argilas em geral arenosas. 
Do ponto de vista da granulometria, a formação apresenta uma diminuição de calibre 
dos grãos, da base para o topo. Assenta em discordância sobre as formações do 
Jurássico. 

1.4.2.13.2.2. HIDROGEOLOGIA 

Segundo Velho (1989) a massa de água é do tipo multicamada, essencialmente poroso, 
livre a confinado, sendo constituído por três formações produtivas, ambas de idade 
cretácica, separadas por camadas de natureza argilosa: Arenitos Finos de Lousões, 
Calcários Apinhoados de Costa de Arnes e Arenitos de Carrascal. Devido à variabilidade 
granulométrica presente no sistema, as características hidráulicas variam também 
significativamente de local para local. A massa de água apresenta uma produtividade 
aquífera média (Caudal ≥ 20 l/s) de acordo com a bibliografia consultada.  
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1.4.2.13.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

– Em termos hidrogeológicos podem ser contabilizadas três formações produtivas. 
Assim têm-se do topo para a base: 

– Arenitos Finos de Lousões - afloram na estrutura monoclinal ao longo das cotas 
inferiores (sector norte a rio Mondego) e na zona sul do anticlinal de Verride (sector a 
sul do rio Mondego) onde apresentam um comportamento do tipo aquífero livre. À 
medida que se caminha no sentido da inclinação das camadas faz-se o seu 
recobrimento ora por formações aluvionares ora pelos Arenitos e Argilas do Taveiro. 
Estes últimos a sul do anticlinal de Verride levam ao confinamento local da presente 
formação; 

– Calcários Apinhoados de Costa de Arnes - a formação intermédia da massa de água 
possui uma distribuição em tudo semelhante à formação que lhe precede. Apresenta 
um comportamento aquífero cársico a poroso, livre nas zonas onde aflora e semi-
confinado a confinado quando subjacentes aos Arenitos Finos de Lousões; 

– Arenitos de Carrascal - representam o grosso das formações aflorantes. Trata-se da 
formação produtiva que está em contacto directo com o substrato jurássico. Tal como 
os Arenitos Finos de Lousões e os Calcários Apinhoados de Costa de Arnes os seus 
afloramentos apresentam um comportamento aquífero livre constituindo zona de 
recarga directa como nos casos anteriores. 

Segundo Velho (1989), conhecem-se espessuras de 273 m para o conjunto total das 
formações produtivas. 

Os Arenitos de Boa Viagem (Jurássico superior) e os Arenitos e Argilas de Taveiro 
(Cretácico superior), são o substrato e o tecto da massa de água, respectivamente. 

Os primeiros são constituídos por uma espessa série arenítica de permeabilidade mais 
baixa que as formações cretácicas da massa de água e os segundos por uma também 
espessa série, desta vez argilosa, com baixa permeabilidade. A permeabilidade vertical dos 
limites do sistema é ainda particularmente mais baixa que a horizontal pelo que, fora das 
áreas de afloramento, confinam a massa. 

1.4.2.13.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

No Quadro 1.4.2.25 é feito um resumo das principais propriedades hidráulicas da massa de 
águas subterrâneas. 
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Quadro 1.4.2.25 – Resumo das principais propriedade s hidráulicas da massa de águas subterrâneas 
Figueira da Foz - Gesteira 

Formação 
Aptidão 

Hidrogeológica 
Transmissividade 

(m2/dia) 

Arenitos Finos de Lousões Aquífero poroso livre a 
confinado 

119* Calcários Apinhoados de 
Costa de Arnes 

Aquífero cársico a poroso livre 
a confinado 

Arenitos de Carrascal Aquífero poroso livre a 
confinado 

* Os valores de transmissividade (T) aumentam com a profundidade e com o caudal especifico dos furos. No sector a norte do rio Mondego a T 
apresenta-se com um valor médio de 118,6 m2/dia. No sector a sul do rio, Velho (1989) refere a interpretação de ensaios em dois furos: num 
calculou valores da transmissividade 1.3 m2/dia e 3.1 m2/dia; no outro, os valores calculados foram 44.8 m2/dia e 65.5 m2/dia. 

1.4.2.13.2.2.3. Hidrodinâmica 

Na caracterização dos sentidos de fluxo, devem considerar-se o norte e o sul do Mondego 
como duas regiões diferentes, do ponto de vista do escoamento., A norte está uma estrutura 
monoclinal que inclina para sul e apresenta um sentido geral do fluxo também para sul. No 
outro lado do rio Mondego, a sul, localizam-se os flancos de um anticlinal, conhecido por 
anticlinal de Verride, no qual se apresenta um fluxo centrífugo relativamente ao núcleo 
daquela estrutura. 

 
Figura 1.4.2.58 – Principais direcções de fluxo sub terrâneo na massa de águas subterrâneas Figueira da  

Foz - Gesteira 
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1.4.2.13.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas  subterrâneas Figueira da Foz - Gesteira 
foi feita com base nos resultados dos programas de monitorização de vigilância entre 
Outubro de 1997 e Setembro de 2010, e  utilizando a metodologia descrita no ponto 1.4.2. 

Nesta massa de águas, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 451 µS/cm) e pH com valor de mediana na ordem dos 
pH~7,1, ou seja, dentro do intervalo para o consumo humano (Figura 1.4.2.59). Estas águas 
apresentam um valor de mediana de nitrato na ordem dos 5,3 mg/l, um valor bastante 
inferior ao valor paramétrico para consumo humano. Em relação aos elementos menores, 
todos os elementos apresentam medianas com valores abaixo dos valores paramétricos 
para consumo humano. Os elementos ferro, manganês e chumbo, têm apenas uma 
medição com valores máximos registados que superam ligeiramente os valores 
paramétricos para consumo humano. 

 
Figura 1.4.2.59 – Quimismo da massa de águas subter râneas Figueira da Foz – Gesteira 
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1.4.2.13.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.13.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.13.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Figueira da Foz – Gesteira é de 44 km2 
e corresponde a 70% da área total desta massa de águas subterrâneas (Figura 1.4.2.60).  

A recarga da massa de água é directa e efectua-se através da precipitação que caí 
directamente sobre a superfície aflorante do aquífero. Em períodos de crescimento e de 
águas altas, os vales aluvionares (por exemplo Rio Mondego, Rio Carnide, etc.) para onde 
se dá a descarga podem ter o comportamento adverso contribuindo para a recarga do 
sistema. 

 
Figura 1.4.2.60 – Delimitação da área de recarga na  massa de águas subterrâneas Figueira da Foz - Gest eira 

1.4.2.13.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

A recarga da massa de água é directa e efectua-se através da precipitação que caí 
directamente sobre as camadas permeáveis da massa de água. 
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1.4.2.13.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (214 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
10 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 952 mm e uma área de recarga de 
127 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 8,6 hm3/ano. 

1.4.2.13.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.13.3.2.1. Receptores água subterrânea 

Rio Mondego, rio Pranto e rios e ribeiras transversais ao primeiro. Não se conhecem saídas 
naturais do sistema sob a forma de nascentes caudalosas. 

1.4.2.13.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.26). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
1 738 160 m3/ano. 

Quadro 1.4.2.26 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Figueira da Foz – Gesteira 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

1 645 401   5

Humano Privado  3 000   2

Rega  12 305   128

Industrial  63 398   6

Pecuária   0   0

Mistos  14 056   17

  0   28

1 738 160   186

Consumo de Água Subterrânea
Figueira da Foz - Gesteira

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Total
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1.4.2.13.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (8,6 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (1,7 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 6,8 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são inferiores 
aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~20%) ( 

Gráfico 1.4.2. 13). 

 

Gráfico 1.4.2. 13 - Balanço de água na massa de águ as subterrâneas Figueira da Foz - Gesteira 
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1.4.2.13.4. Modelo conceptual 

A massa de águas subterrâneas de Figueira da Foz - Gesteira fica contida nas Bacias 
Hidrográficas do rio Mondego e das Ribeiras da Costa que por sua vez são parte integrante 
da denominada Unidade Hidrogeológica Orla Ocidental.  

Encontra-se em contacto com as massa de águas subterrâneas da Orla Ocidental 
Indiferenciado da Bacia do Mondego, Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga, 
Aluviões do Mondego, Verride e Louriçal. 

A massa de água compreende um conjunto de formações do Cretácico que se distribuem ao 
longo do flanco sul de uma estrutura diapírica complexa, segundo a direcção NW – SE, 
formada por dois sectores principais que dá forma às serras de Boa Viagem e de Alhadas (a 
norte do rio Mondego) e ao anticlinal de Verride (a sul do rio Mondego). As aluviões do 
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Mondego, na unidade morfológica do vale do rio Mondego designada por “garganta de 
Lares”, e as aluviões do rio Arunca, no flanco ocidental do anticlinal de Verride, recobrem a 
massa de água. 

Do topo para a base os sectores da série cretácica são constituídos pelo Arenitos Finos de 
Lousões (sequência de arenitos finos e arenitos grosseiros), Calcários Apinhoados de Costa 
de Arnes (calcários, calcários margosos, grés calcário e margas) e Arenitos de Carrascal 
(arenitos argilosos, finos a grosseiros, conglomeráticos, com cascalheiras e seixos e argilas 
em geral arenosas).  

De acordo com a geologia do local, considera-se que a massa de águas subterrâneas é do 
tipo multicamada, essencialmente poroso, livre a confinado, sendo constituído por três 
formações produtivas, correspondentes às formações geológicas cretácicas referidas, 
separadas por camadas de natureza argilosa. Devido à variabilidade granulométrica 
presente no sistema, as características hidráulicas variam também significativamente de 
local para local.  

Os Arenitos de Boa Viagem (Jurássico superior) e os Arenitos e Argilas de Taveiro 
(Cretácico superior), são o substrato e o tecto da massa de água, respectivamente, 
apresentando permeabilidades baixas. 

Mais especificamente, em relação aos Arenitos Finos de Lousões, ao longo da estrutura 
apresentam um comportamento do tipo aquífero livre. À medida que se caminha no sentido 
da inclinação das camadas faz-se o seu recobrimento ora por formações aluvionares ora 
pelos Arenitos e Argilas do Taveiro. Estes últimos a sul do anticlinal de Verride levam ao 
confinamento local da presente formação. Os Calcários Apinhoados de Costa de Arnes, por 
sua vez, apresentam um comportamento aquífero cársico a poroso, livre nas zonas onde 
aflora e semi-confinado a confinado quando subjacentes aos Arenitos Finos de Lousões. 

A recarga da massa de água é directa e efectua-se através da precipitação que caí 
directamente sobre a superfície aflorante do aquífero. Em períodos de crescimento e de 
águas altas, os vales aluvionares (por exemplo Rio Mondego, Rio Carnide, etc.) para onde 
se dá a descarga podem ter o comportamento adverso contribuindo para a recarga do 
sistema. 

A descarga, por sua vez, está associada principalmente aos rios Mondego e Pranto e outros 
rios e ribeiras transversais ao Mondego.  

Na caracterização dos sentidos de fluxo, devem considerar-se o norte e o sul do Mondego 
como duas regiões diferentes, do ponto de vista do escoamento. A norte está uma estrutura 
monoclinal que inclina para sul e apresenta um sentido geral do fluxo também para sul. No 
outro lado do rio Mondego, a sul, localizam-se os flancos do anticlinal de Verride, no qual se 
apresenta um fluxo centrífugo relativamente ao núcleo daquela estrutura. 
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Figura 1.4.2.61 – Modelo conceptual da massa de águ as subterrâneas Figueira da Foz - Gesteira 
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1.4.2.13.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.14. Verride (O8) 

1.4.2.14.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

A massa de águas subterrâneas denominada de Verride (O8) fica contido na bacia 
hidrográfica do rio Mondego que por sua vez é parte integrante da denominada Unidade 
Hidrogeológica Orla Ocidental.   

A massa de água é materializada por uma unidade carbonatada do Jurássico médio que 
constitui a zona axial aflorante do anticlinal de Verride. O referido anticlinal pertence a uma 
estrutura diapírica complexa disposta segundo NW - SE, pelo que se está perante uma 
região bastante tectonizada, com três famílias principais de fracturas (NNE-SSW, WNW-
ESE e NNW-SSE). As duas últimas famílias limitam a massa de água a norte e a este, 
pondo em contacto as formações aquíferas carbonatadas de idade jurássica com formações 
areníticas do Jurássico superior e Cretácico inferior e médio. A massa de águas 
subterrâneas, com uma área de 15 km2, tem a tecto margas e Arenitos da Boa Viagem e 
como substrato margas e calcários margosos do Jurássico inferior. 

Em termos administrativos o aquífero que constitui a massa de água é partilhado pelos 
concelhos de Montemor-o-Velho e Soure. 
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Figura 1.4.2.62 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Verride 

1.4.2.14.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.14.2.1. GEOLOGIA 

A massa de águas subterrâneas de Verride é formada exclusivamente por formações do 
Jurássico médio (Dogger) sendo estas constituídas por: 

– Calcários e margas do Caloviano;  

– Calcários, margas e calcários margosos do Batoniano;  

– Margas e calcários do Bajociano. 

A sequência pela qual são apresentadas as várias camadas não implica que seja a mesma 
observada in situ, facto justificado pelo grau de tectonização dos terrenos. Como já referido 
em cima as formações do Dogger dão forma à zona axial aflorante, localizada nas cotas 
mais altas do anticlinal de Verride, estrutura que deve a sua elevação à tectónica diapírica. 
Apesar de serem responsáveis pela saliência da topografia em relação à região 
enquadrante, os calcários do Dogger apresentam carsificação superficial modesta, que se 
traduz por um ou outro algar pouco profundo e alguns campos de lapiás, parcialmente 
fossilizados por terra rossa.  

Ao conjunto carbonatado atribui-se uma espessura total entre os 250 m e os 300 m. 
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1.4.2.14.2.2. HIDROGEOLOGIA 

A presente massa de água constitui um aquífero cársico, de pequena extensão e 
produtividade média. O tecto tem a formação Margas e Arenitos da Boa Viagem do 
Jurássico superior e como substrato margas e calcários margosos do Jurássico inferior. 
Tanto o tecto como o muro, as formações são bastante menos permeáveis que na massa 
de água.  

A massa de água tem uma forma aproximadamente triangular, nos dois vértices da base (a 
norte) ocorrem nascentes cársicas importantes: uma, a de maior caudal, denominada 
Tanque do Brulho (no vértice a W e nas proximidades de Verride) está localizada numa 
zona fortemente fracturada e falhada; a outra (no vértice a E), de menor caudal, está 
localizada junto à povoação de Brunhós (Velho, 1989).  

Junto ao Tanque do Brulho, para além de alguns poços que dão caudais de 2 l/s, existem 
várias nascentes localizadas numa zona muito limitada. A nascente correspondente ao 
Tanque do Brulho é a mais importante: o caudal atinge 110 l/s (Rocha et al., 1981 in Velho, 
1989). 

Na nascente de Fonte Carvalho, junto de Carvalhal da Azóia, o caudal varia entre 9 l/s, na 
época das chuvas, e cerca de 1,6 l/s, no período de tempo seco. 

Velho (1989) refere a existência de furos de captação de água em Cercal, Brunhós, 
Carvalhal da Azóia e Valada sem, no entanto, apresentar as suas características 
geométricas e hidráulicas. 

1.4.2.14.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

As formações do Jurássico médio (Caloviano, Batoniano e Bajociano) constituídas por 
calcários, calcários margosos e margas são o suporte exclusivo da massa de água cársica. 

Tratando-se de um sistema cársico o seu funcionamento é do tipo black-box, ou seja, 
podem ser identificados com maior ou menor dificuldade os locais de recarga e de descarga 
mas quanto ao modo como é feita a circulação de água no sistema pouco se consegue 
inferir.  

1.4.2.14.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

Não existem dados suficientes para atribuir valores às propriedades hidráulicas da massa 
de água de Verride. 
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1.4.2.14.2.2.3. Hidrodinâmica 

Em termos de escoamento, este é feito por condutas cársicas e descontinuidades do maciço 
em direcção às cotas mais baixas do anticlinal onde posteriormente brotam por intermédio 
de exsurgências. Na área da massa de águas subterrâneas não existem linhas de água 
importantes mas, o facto de o rio Mondego estar bastante próximo a norte, tudo indica que o 
escoamento subterrâneo esteja direccionado para a margem esquerda do rio, sentido Sul -
 Norte. 

 
Figura 1.4.2.63 – Principais direcções de fluxo sub terrâneo na massa de águas subterrâneas Verride 

1.4.2.14.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas  subterrâneas Verride foi feita com base 
nos resultados dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro de 1997 e 
Setembro de 2010, e utilizando a metodologia descrita no ponto 1.4.2. 
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Nesta massa de águas subterrâneas predominam valores baixos de condutividade eléctrica 
(valores de mediana 690 µS/cm) e valores de pH próximos da neutralidade (com valores de 
mediana na ordem dos pH~7,2), ou seja, dentro dos limites para consumo humano (Figura 
1.4.2.64). Estas águas apresentam um valor de mediana de nitrato na ordem dos 4 mg/l, um 
valor bastante inferior ao valor paramétrico para consumo humano. Em relação aos 
elementos menores, todos apresentam valores de medianas sempre bastante inferiores aos 
valores paramétricos para consumo humano. Apenas o ferro tem um valor máximo registado 
acima do valor parâmetro de referência.  

 
Figura 1.4.2.64 – Quimismo da massa de águas subter râneas Verride 

1.4.2.14.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.14.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.14.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Verridel é de 14 km2 e corresponde a 
93% da área total desta massa de águas subterrâneas (Figura 1.4.2.65).  

A recarga faz-se a partir da precipitação directa sobre as formações carbonatadas onde os 
fenómenos cársicos superficiais são muito reduzidos (Velho, 1989). A rede hidrográfica que 
drena as camadas superficiais da massa de água pode também constituir local de recarga 
do sistema quando têm caudal. 
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Figura 1.4.2.65 – Delimitação da área de recarga na  massa de águas subterrâneas Verride 

1.4.2.14.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

A recarga das unidades aquíferas faz-se através das precipitações que caem directamente 
nas camadas aflorantes. 

1.4.2.14.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (430 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
6,1 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 965 mm e uma área de recarga de 
14 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 5,5 hm3/ano. 

1.4.2.14.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.14.3.2.1. Receptores água subterrânea 

A hierarquização dos escoamentos subterrâneos deve ser importante dando origem a 
apenas dois conjuntos de nascentes cársicas (Tanque do Brulho e Brunhós), com caudal 
relativamente elevado para a zona, especialmente no Tanque do Brulho. No entanto, este 
facto pode estar relacionado com a disposição tectónica ou estratigráfica dos terrenos 
impermeáveis e dos terrenos carbonatados (Velho, 1989). 
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O escoamento subterrâneo faz-se essencialmente segundo as direcções: SSE para NNW e 
WSW para ENE (Velho, 1989). 

1.4.2.14.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.27). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
164 164 m3/ano. 

Quadro 1.4.2.27 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Verride 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

 160 314   1

Humano Privado   0   0

Rega  3 500   9

Industrial   350   1

Pecuária   0   0

Mistos   0   0

  0   2

 164 164   13Total

Consumo de Água Subterrânea

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Verride

 

1.4.2.14.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (5,5 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (0,2 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 5,3 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são muito 
inferiores aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~3%)(Gráfico 1.4.2. 14). 
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Gráfico 1.4.2. 14 – Balanço de água na massa de águ as subterrâneas Verride 
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1.4.2.14.4. Modelo conceptual 

A massa de águas subterrâneas de Verride fica contida na Bacia Hidrográfica do rio 
Mondego que por sua vez são parte integrante da denominada Unidade Hidrogeológica Orla 
Ocidental.  

Encontra-se em contacto com as massas de águas subterrâneas da Orla Ocidental 
Indiferenciado da Bacia do Mondego e Figueira da Foz-Gesteira. 

A massa de água é materializada por uma unidade carbonatada do Jurássico médio que 
constitui a zona axial aflorante do anticlinal de Verride. O referido anticlinal pertence a uma 
estrutura diapírica complexa disposta segundo NW - SE, pelo que se está perante uma 
região bastante tectonizada. As duas últimas famílias limitam a massa de água a norte e a 
este, põem em contacto as formações aquíferas carbonatadas de idade jurássica com 
formações areníiticas do Jurássico superior e Cretácico inferior e médio.  

A massa de águas subterrâneas de Verride é formada exclusivamente por formações do 
Jurássico médio (Dogger) sendo estas constituídas por Calcários e margas do Caloviano, 
Calcários, margas e calcários margosos do Batoniano e Margas e calcários do Bajociano.  
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A sequência pela qual são apresentadas as várias camadas não implica que seja a mesma 
observada in situ, devido ao grau de tectonização dos terrenos. As formações do Dogger 
dão forma à zona axial aflorante, localizada nas cotas mais altas do anticlinal de Verride, 
estrutura que deve a sua elevação à tectónica diapírica. Apesar de serem responsáveis pela 
saliência da topografia em relação à região enquadrante, os calcários do Dogger 
apresentam carsificação superficial modesta, que se traduz por um ou outro algar pouco 
profundo e alguns campos de lapiás. 

Verride constitui um aquífero cársico, do tipo livre, de pequena extensão e produtividade 
média. O tecto do sistema tem a formação margas e arenitos da Boa Viagem, datados do 
Jurássico superior e, como substrato as margas e calcários margosos, do Jurássico inferior. 
Tanto o tecto como o muro, as formações são bastante menos permeáveis que as 
formações aquíferas.  

A recarga faz-se a partir da precipitação directa sobre as formações carbonatadas onde os 
fenómenos cársicos superficiais são muito reduzidos. A rede hidrográfica que drena as 
camadas superficiais da massa de água pode também constituir local de recarga do sistema 
quando têm caudal. 

Em termos de escoamento, este é feito por condutas cársicas e descontinuidades do maciço 
em direcção às cotas mais baixas do anticlinal onde posteriormente as descargas efectuam-
se por intermédio de exsurgências importantes de natureza cársica, nomeadamente o 
conjunto de nascentes de Tanque do Brulho (localizada numa zona fortemente fracturada e 
falhada, e com grande caudal) e outra, localizada junto à povoação de Brunhós (de menor 
caudal). Outra nascente importante e que demonstra sazonalidade nos caudais é a Fonte 
Carvalho, junto de Carvalhal da Azóia. 

Na área da massa de águas subterrâneas não existem linhas de água importantes mas, o 
facto de o rio Mondego estar bastante próximo a norte, tudo indica que o escoamento 
subterrâneo esteja direccionado para a margem esquerda do rio, sentido Sul - Norte. 
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Figura 1.4.2.66 – Modelo conceptual da massa de águ as subterrâneas Verride 

1.4.2.14.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 
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1.4.2.15. Leirosa – Monte Real (O10) 

1.4.2.15.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

A presente massa de águas subterrâneas denominada de Leirosa - Monte Real (O10), 
intersecta a norte uma pequena área da bacia hidrográfica do rio Mondego, mas grande 
parte da sua extensão está englobada pelas bacias hidrográficas do rio Lis e das Ribeiras 
Costeiras entre Mondego e Lis (Figura 1.4.2.67). Do ponto de vista hidrogeológico é parte 
integrante da denominada Unidade Hidrogeológica Orla Ocidental. 

A massa de água situa-se ao longo da costa, entre a Figueira da Foz, a norte, e o rio Lis, a 
sul. É uma região relativamente aplanada que inclina ligeiramente em direcção ao mar, e 
que é formada por sedimentos sub-horizontais do Plio-Plistocénico indiferenciado, 
recobertos junto ao litoral por dunas e areias de duna. A massa de água ocupa uma área de 
218 km2, tem cerca de 35 km de comprimento e largura máxima da ordem de 13 km. 

Em termos administrativos o aquífero que constitui a massa de água é partilhado pelos 
concelhos de Figueira da Foz, Leiria e Pombal. 

 
Figura 1.4.2.67 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Leirosa – Monte Real 
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1.4.2.15.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.15.2.1. GEOLOGIA 

Do ponto de vista litológico considera-se como suporte principal o Complexo Arenoso 
pliocénico, que junto ao litoral é recoberto por areias de duna e areias de praia. Desta forma 
tem-se: 

– Areias de Duna e areias de praia – estas formações são constituídas por areias de 
granulometria fina e bem calibrada e ocorrem na zona mais a oeste da massa de 
água, ao longo de uma faixa que vai alargando progressivamente desde o Cabedelo, 
junto à foz do rio Mondego, até cerca do paralelo de Carriço, onde pode atingir a 
dezena de quilómetros, voltando depois a estreitar até ao rio Lis; 

– Complexo Arenoso Plio-Plistocénico - estes terrenos preenchem as depressões do 
substrato associadas às estruturas diapíricas activas de Monte Real e Ervedeira e ao 
sinclinal de Crasta Alta. 

Do ponto de vista estrutural podem ser identificados quatro domínios distintos (em Almeida 
et al., 2000):  

(1) a norte da Lagoa dos Linhos, as formações plio-quaternárias assentam sobre substrato 
argilo-arenoso ante-miocénico ou calco-margoso mesozóico. A espessura dos sedimentos 
plio-quaternários é relativamente reduzida,  podendo mesmo só ter alguns escassos metros 
e nunca superando os 25 m. As formações plio-plistocénicas são identificadas como 
variando de areias finas, por vezes argilosas, a areias finas a grosseiras, com seixos e 
calhaus. Ocorrem passagens de níveis mais argilosos e, sobretudo nas proximidades da foz 
do rio Mondego, surgem níveis de lodos e lenhito;  

(2) a sul da Lagoa dos Linhos, as formações plio-plistocénicas preenchem a estrutura 
diapírica formada pelos vales tifónicos da Lagoa dos Linhos-Monte Real (Diapiro de Monte 
Real) e Coimbrão-Lagoa de Ervedeira (Diapiro de Ervedeira), e entre estes vales tifónicos, o 
sinclinal da Crasta Alta. A espessura dos sedimentos plio- plistocénicas é aqui muito maior, 
podendo ultrapassar as duas centenas de metros em alguns locais;  

(3) A sul da Lagoa da Ervedeira, a espessura dos sedimentos plio-plistocénicos diminui 
gradualmente em direcção aos afloramentos dos terrenos mais antigos, acabando mesmo 
por desaparecer na região de Monte Real, onde afloram a formação geológica das Margas 
de Dagorda;  

(4) Fora da área do diapiro de Monte Real, a espessura dos sedimentos plio-plistocénicos é 
também relativamente pequena, não devendo ultrapassar  a meia centena de metros área 
nas áreas do sinclinal da Crasta Alta e do diapiro da Ervedeira. 
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1.4.2.15.2.2. HIDROGEOLOGIA 

A massa de água é constituída por materiais detríticos, porosos, que constituem níveis 
aquíferos com condutividades hidráulicas em geral elevadas mas de espessuras variáveis, 
que podem atingir cerca de 245 m na zona de Matos Velhos. Estes níveis aquíferos 
encontram-se separados por níveis mais argilosos, que conferem uma certa 
heterogeneidade vertical, característica dos sistemas aquíferos multicamada.  

Aos domínios estruturais em que se subdividiu a massa de água também correspondem 
propriedades hidráulicas distintas do sistema aquífero. Em regra geral, a profundidade e a 
produtividade dos níveis aquíferos diminuem para os bordos da massa de água, 
nomeadamente para a região mais oriental.  

O substrato desta massa de águas subterrâneas é formado por materiais de natureza 
geológica variável. Na orla costeira é formado por materiais argilo-arenosos (ante-
miocénico) ou calco-margosos (mesozóico), argilo-margosos evaporíticos do Trásico 
Superior-Jurássico Inferior (Margas de Dagorda) nas áreas diapíricas; e, argilo-arenosos no 
sinclinal de Crasta Alta. 

A caracterização hidrogeológica detalhada que é feita nas secções seguintes tem por base 
os trabalhos realizados no âmbito do Plano de Bacia Hidrográfica do rio Mondego (2000), da 
caracterização dos sistemas aquíferos de Portugal Continental (Almeida et al., 2000), nas 
teses de mestrado de Magalhães (2006) e Lopo Mendonça & Costa Almeida (2006, 2008).  

1.4.2.15.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

São consideradas como formações produtivas as Dunas e areias de duna e o Complexo 
arenoso Plio-Plistocénico. Assim tem-se: 

– Dunas e Areias de Duna e Areias e Praia - dispostas ao longo da faixa litoral, 
constituem um aquífero poroso livre. São atribuídos valores de produtividade da 
ordem dos 11 l/s para a orla costeira; 

– Complexo Arenoso Plio-Plistocénico - Estes terrenos apresentam uma aptidão 
hidrogeológica de aquífero poroso livre nas áreas onde aflora e confinado ou semi-
confinado quando subjacente às formações anteriores.  

1.4.2.15.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

Aos domínios estruturais  em que se subdividiu esta massa de águas subterrâneas também 
correspondem distintas propriedades hidráulicas e produtividades das captações (Almeida 
et al., 2000; Lopo Mendonça & Costa Almeida, 2008).  
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Em termos médios e para a totalidade da área da massa de águas subterrâneas, verificam-
se valores de mediana de transmissividades de 531 m2/dia, coeficientes de armazenamento 
que variam de 7⋅10-4 a 0,21 característicos das partes confinadas a semi-confinadas e livres 
do sistema aquífero, respectivamente. As produtividades dos furos inventariados em toda a 
extensão da massa de águas subterrâneas são também muito variáveis, com valores de 
mediana de caudais da ordem 10 l/s e de caudais específicos de 3 l/s/m. 

A distribuição das principais propriedades hidráulicas da massa de águas subterrâneas é 
feita por domínios estruturais no Quadro 1.4.2.28 e permite verificar a heterogeneidade 
espacial da massa de água. Da análise dos valores das propriedades hidráulicas da massa 
de águas subterrâneas pode verificar-se que é na zona norte da estrutura diapírica de 
Monte Real, onde os principais níveis aquíferos atingem as maiores espessuras, que 
ocorrem os maiores valores de transmissividade hidráulica e também os maiores caudais 
específicos das captações.  

Quadro 1.4.2.28 – Resumo das principais propriedade s hidráulicas da massa de águas subterrâneas 
Leirosa – Monte Real 

Formação 
Domínio  
morfo-

estrutural 

Aptidão 
Hidrogeológica 

T                    

(m2/dia) 

Coeficiente de 

Armazenamento 

(S) 

Caudal (l/s)/ 

Caudal 

Especifico 

(l/s/m) 

Dunas e 
Areias de 

Duna e Areias 
de Praia  

Orla 
costeira 

Aquífero poroso 
livre  

371              
(n=55) 

7⋅10-4 a 2,1⋅10-1  
(n=4) 

8 (n=45)/                       
2,9 (n=44) 

Complexo 
arenoso Plio-
Plistocénico 

Diapiro de 
Monte 
Real 

Aquífero poroso 
livre a semi-
confinado 

741 
(n=17) 

4⋅10-3                  
(n=1) 

15 (n=26)/              
4,4 (n=24)  

Diapiro da 
Ervedeira 

Aquífero poroso 
livre a semi-
confinado 

198; 346; 
567  

(n=3) 
- 15 (n=3)/              

3,0 (n=3) 

Sinclinal 
da Crasta 

Alta 

Aquífero poroso 
livre a semi-
confinado 

92; 190 
(n=2) - 10 (n=2);  1,5 

(n=2) 

Legenda: T= transmissividade; n= número de dados; os valores de transmissividade, coeficiente de armazenamento, caudal 
e caudal específico são valores de mediana 

1.4.2.15.2.2.3. Hidrodinâmica 

Com base nos dados de monitorização dos níveis piezométricos disponíveis realizou-se um 
mapa piezométrico da massa de águas subterrâneas (Figura 1.4.2.68), onde se indicam as 
principais direcções de fluxo subterrâneo. A não existência de dados de monitorização na 
parte sul da massa de águas subterrâneas no SNIRH não permitiu que o mapa 
correspondesse à totalidade da área da massa de água. 

Da análise da Figura 1.4.2.68 verifica-se que, em regime natural, o escoamento subterrâneo 
regional desta massa de água faz-se de este para oeste, em direcção ao mar. Os níveis 
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piezométricos apresentam cotas superiores a 70 m sobre o nível médio do mar na parte 
este enquanto junto à costa as cotas são da ordem dos 10 m ou inferiores. O gradiente 
hidráulico médio é de aproximadamente 0,005, sendo que na orla costeira pode ser 
superior. 

 
Figura 1.4.2.68 – Piezometria e principais direcçõe s de fluxo subterrâneo na massa de águas subterrâne as 

Leirosa-Monte Real 

1.4.2.15.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas subterrâneas Leirosa-Monte Real foi feita 
com base nos resultados dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro de 
1997 e Setembro de 2010, e utilizando a metodologia descrita no ponto 1.4.2.  

Nesta massa de águas, predominam águas subterrâneas com condutividades eléctricas 
moderadas (valores de mediana 560 µS/cm) e valores de pH próximos da neutralidade 
(valores de mediana na ordem dos pH~7,0). Os valores de condutividade eléctrica 
aumentam em geral em direcção à costa, e ao longo da costa aumentam de sul para norte, 
correspondendo este aumento a um acréscimo dos principais elementos maiores, por 
processos de mistura, intercâmbio catiónico ou dissolução.  

Do ponto de vista da fácies hidrogeoquímica verificam-se quimismos distintos nos diferentes 
domínios estruturais. Na orla costeira predominam águas bicarbonatadas cálcicas ou calco-
sódicas; nas áreas dos diapiros de Monte Real e Ervedeira predominam águas cloretadas 
sódicas ou cloretadas-sulfatadas sódicas. No sinclinal da Crasta Alta predominam águas 
bicarbonatadas cálcicas ou sódico-cálcicas. 
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Do ponto de vista da potabilidade estas águas apresentam valores de mediana de nitrato na 
ordem dos 2,5 mg/l e valores máximos de 5,3, mg/l, ambos os valores bastante inferiores ao 
valor paramétrico para consumo humano. Os valores de mediana de SO4 e Cl são de 44,0 e 
55,5 mg/l, respectivamente. Em relação aos elementos menores, todos os elementos 
apresentam medianas abaixo dos valores paramétricos para consumo humano. O ferro, 
manganês, por sua vez, são os únicos elementos com valores máximos registados de 
3,1 mg/l e 0,25 mg/l, respectivamente, acima do valor paramétrico de referência. 

 

 
Figura 1.4.2.69 – Quimismo da massa de águas subter râneas Leirosa – Monte Real 

1.4.2.15.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.15.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.15.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga (206 km2) corresponde praticamente à totalidade da extensão da massa 
de águas subterrâneas (218 km2) (Figura 1.4.2.70). Esta área de recarga corresponde à 
área de afloramento das formações arenosas recentes permeáveis (dunas, areias de dunas, 
areias de praia), de granulometria relativamente fina a média, bem calibradas, que 
constituem a orla costeira; e, ainda à área de afloramento das areias plio-plistocénicas que 
constituem a grande parte restante da massa de água. Ambas as formações geológicas 
devido à sua elevada permeabilidade e textura facilitam a infiltração de água e a recarga 
subterrânea. 
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Figura 1.4.2.70 – Delimitação da área de recarga na  massa de águas subterrâneas Leirosa – Monte Real 

1.4.2.15.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

A recarga das unidades aquíferas desta massa de águas subterrâneas faz-se por infiltração 
directa da precipitação e ocorre essencialmente durante os meses mais chuvosos 
(normalmente, de Dezembro a Abril).  

1.4.2.15.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo é de aproximadamente 
250 mm/ano e foi determinada com base na bibliografia consultada, correspondendo à 
média dos valores de recarga propostos nos trabalhos de investigação ou relatórios técnicos 
mais recentes sobre esta massa de águas subterrâneas.  

Assim, para este cálculo da recarga subterrânea foram considerados os valores propostos 
por: Peixinho de Cristo (1998), que calculou a recarga média anual em função dos valores 
da precipitação média anual na estação de Louriçal (908 mm/ano) obtendo um valor médio 
de 272 mm/ano, que representava cerca de 30% da precipitação média anual; Magalhães 
(2006), que propõe um valor de 259 mm/ano tendo por base a realização de um balanço 
hídrico e utilizando este valor na calibração de um modelo de fluxo subterrâneo; e, Lopo 
Mendonça & Costa Almeida (2008) que chegam a um valor de recarga de 216 mm/ano 
tendo por base a calibração de um modelo de fluxo subterrâneo.  
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Aos valores médios de recarga subterrâneas calculados, correspondem volumes anuais 
renováveis da ordem dos 52 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 008 mm e 
uma área de recarga de 206 km2, pelo que as disponibilidades hídricas subterrâneas desta 
massa de águas subterrâneas serão de aproximadamente 46 hm3/ano.  

1.4.2.15.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.15.3.2.1. Receptores água subterrânea 

Esta massa de águas subterrâneas tem como principais receptores de água subterrânea o 
oceano Atlântico a oeste, e as diversas linhas de água e lagoas (Lagoa dos Linhos, Lagoa 
dos Sapos, Lagoa São José, Lagoa da Ervedeira, Lagoa do Areeiro e outras criadas 
artificialmente pela exploração de inertes), que muitas vezes não são mais do que 
afloramentos da superfície freática nas áreas morfologicamente deprimidas e em época de 
águas altas.  

A descarga destas lagoas faz-se normalmente através de valas, que constituem também 
saídas naturais dos níveis aquíferos mais superficiais. O caudal das valas e lagoas vai 
decrescendo da estação húmida para a estação seca, sendo que por vezes acontece que, o 
nível da água nas valas e lagoas acaba por ficar suspenso relativamente ao nível freático, 
acabando as lagoas por secar temporariamente. 

Segundo Almeida et al. (2000), as estruturas drenantes (de descarga) principais e mais 
profundas que atravessam a massa de água são: (1) no sector meridional, a vala de Costa 
de Lavos, que atravessa transversalmente a massa e cuja rede hidrográfica se estende para 
além dos limites da mesma; (2) a vala da Leirosa cuja bacia inclui apenas terrenos da 
massa de água, que se desenvolve com orientação sul - norte, desde alguns quilómetros a 
sul da Lagoa dos Linhos, atravessa esta lagoa e prolonga-se até cerca do paralelo de 
Leirosa onde inflecte para W em direcção ao oceano atlântico; (3) a ribeira de Nasce Água 
que se estende em sentido norte - sul, drena terrenos, na sua grande maioria pertencentes 
à massa de água, e vai desaguar ao rio Lis.  

Existem ainda algumas nascentes como as de Nasce Água, Nascentes da Mata Nacional do 
Urso, Corre Água, etc., que importa destacar como estruturas drenantes desta massa de 
águas subterrâneas.  

1.4.2.15.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.29). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar nem quantificar.  

Os principais utilizadores da massa de águas subterrâneas são por ordem decrescente dos 
consumos: a Celbi - Celulose Beira Industrial, S.A., a REN Armazenagem, as Águas do 
Mondego do Grupo Águas de Portugal, S.A.; a Câmara Municipal de Pombal e a 
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RENOESTE-Valorização de Recursos Naturais, S.A.e a Lusiaves – Indústria e Comércio 
Agro-alimentar, S.A. O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas 
subterrâneas é actualmente de 24 283 198 m3/ano.  

É importante salientar que o volume médio anual captado nesta massa de águas 
subterrâneas é o mais elevado de todas as massas de águas subterrâneas do Plano de 
Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis integradas na Região 
Hidrográfica 4, correspondendo actualmente a cerca de 52 % da disponibilidade hídrica 
subterrânea (ou seja, aproximadamente 47 % da recarga média anual a longo prazo da 
mesma massa de água). E, que, esta massa de águas subterrâneas é aquela que tem 
maiores expectativas de captação no futuro por parte dos actuais utilizadores 
(nomeadamente, as empresas Águas do Mondego do Grupo Águas de Portugal, S.A.; REN 
Armazenagem, S.A.; e, Câmara Municipal de Pombal); e, ainda que, no caso da Câmara 
Municipal de Pombal e da própria Celbi - Celulose Beira Industrial, S.A. (que tem vindo a 
reduzir os consumos significativamente), os volumes licenciados são significativamente 
superiores aos captados actualmente. 

Quadro 1.4.2.29 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Leirosa – Monte Real 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

 865 597   5

Humano Privado   0   6

Rega  28 146   6

Industrial 21 456 306   213

Pecuária  280 640   53

Mistos 1 652 509   10

  0   46

24 283 198   339

Sem Informação da Finalidade

Total

Leirosa - Monte Real
Consumo de Água Subterrânea

Abastecimento  Público

Consumo privado

 

1.4.2.15.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (46 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (24 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 22 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são 
aproximadamente metades do valor calculada das disponibilidades hídricas subterrâneas 
(~52%) (Gráfico 1.4.2. 15). 
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Gráfico 1.4.2. 15 – Balanço de água na massa de águ as subterrâneas Leirosa – Monte Real 
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1.4.2.15.4. Modelo conceptual 

Do ponto de vista litológico considera-se como suporte principal o Complexo Arenoso 
pliocénico, que junto ao litoral é recoberto por Areias de duna e Areias de praia. Assim tem-
se Dunas e Areias de Duna e Areias e Praia que formam faixa mais a Oeste, que se vai 
alargando progressivamente desde Cabedelo, junto à foz do rio Mondego, até cerca do 
paralelo de Carriço, atingindo uma largura da ordem da dezena de quilómetros. Alguns 
quilómetros a Sul volta a estreitar para uma largura da ordem dos cinco quilómetros, que de 
modo aproximado se mantém até ao rio Lis. Tem-se também  o Complexo Arenoso Plio-
Plistocénico que são terrenos que preenchem depressões associadas às estruturas 
diapíricas de Monte Real e Ervedeira e, entre os dois diapiros, o sinclinal de Crasta Alta. 

Sendo assim, do ponto de vista hidrogeológico, são consideradas como formações 
aquíferas as Dunas e Areias de Duna e Areias e Praia que estão dispostas ao longo da 
faixa litoral e que constituem um aquífero poroso livre e, o Complexo Arenoso Plio-
Plistocénico que apresentam uma aptidão hidrogeológica de aquífero poroso livre nas áreas 
onde aflora e confinado quando subjacente às formações anteriores. 

Esta massa de águas subterrâneas tem como principais limites ao fluxo subterrâneo as 
formações de idade miocénica e de permeabilidade reduzida que afloram a este;  as 
formações cretácicas e margosas que afloram a sul; e, o oceano atlântico a oeste. 

A recarga da massa de águas subterrâneas faz-se através das precipitações caídas 
directamente sobre o horizonte arenoso superficial. Tanto a textura das areias como a 
morfologia superficial facilitam a infiltração em detrimento do escoamento superficial. 

Em época de águas altas e nas áreas morfologicamente deprimidas, a superfície freática 
aflora e dá origem a lagoas. A descarga destas lagoas faz-se por valas que também são 
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drenantes e por saídas naturais da água das camadas superficiais do sistema aquífero. As 
estruturas de descarga principais e mais profundas que atravessam o Leirosa – Monte Real 
são a vala de Costa de Lavos (que atravessa transversalmente a área), a vala da Leirosa 
(com uma bacia que desenvolve com orientação S - N) e a ribeira de Nasce Água (que 
nasce na nascente de “Olhos de Água”, que se estende em sentido N - S e vai desaguar ao 
rio Lis). 

Salvo variações locais provocadas pelas estruturas drenantes, o escoamento subterrâneo 
em regime natural faz-se em direcção ao oceano atlântico.  

 
Figura 1.4.2.71 – Modelo conceptual da massa de águ as subterrâneas Leirosa-Monte Real (adaptado de A. 

Cavaco no PBH do Rio Mondego, 2000) 

1.4.2.15.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.16. Vieira de Leiria – Marinha Grande (O12) 

1.4.2.16.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

A presente massa de águas subterrâneas é materializada pelo Sistema Aquífero Vieira de 
Leiria - Marinha Grande (O12). Este fica contido nas bacias hidrográficas do rio Lis e das 



  

 

 

 

Capitulo 1.4 2 - Massas de Águas Subterrâneas │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │199 
 

Ribeiras do Oeste e da Costa que por sua vez são parte integrante da denominada Unidade 
Hidrogeológica Orla Ocidental. 

Trata-se de um sistema aquífero multicamada constituído por formações sedimentares que 
vão do Quaternário ao Cretácico, cuja distribuição das espessuras e organização espacial 
do  substrato está dependente da tectónica diapírica.  

A massa de água com cerca 320 km2, apresenta uma forma aproximadamente triangular 
cujos limites são grosso modo, a SE o contacto das formações aquíferas do Miocénico com 
formações cretácicas e/ou jurássicas, a NE o rio Lis e a W o Oceano Atlântico. 

Em termos administrativos o aquífero que constitui a massa de água é partilhado pelos 
concelhos de Alcobaça, Leiria, Marinha Grande e Nazaré. 

 

Figura 1.4.2.72 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Vieira de Leiria 

1.4.2.16.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.16.2.1. GEOLOGIA 

Como acima referido a distribuição das espessuras das formações de cobertura e a 
organização espacial do substrato dependem da tectónica diapírica. Zbyszewski e 
Assunção (1965) dão conta da existência de um diapiro a oeste de S. Pedro de Moel e de 
uma família de descontinuidades de orientação NW-SE (sem expressão cartográfica devido 
a estarem cobertas por sedimentos mais recentes) que parecem exercer controlo decisivo 
sobre os depósitos presentes na área da massa de água.  
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Do ponto de vista litológico considera-se como suporte principal as dunas e areias de duna, 
o plio-plistocénico indeferenciado e os depósitos miocénicos. Assim tem-se: 

– Dunas e Areias de Duna - formam uma extensa faixa ao longo do litoral, atingindo 
uma largura máxima de cerca de 6 a 7 km entre S. Pedro de Moel e Marinha Grande. 
Tratam-se de areias de granulométria fina, cuja espessura pode variar entre os 5 m e 
os 45 m na zona de S. Pedro de Moel (Miguéns, 2007). A oriente parte destas areias 
eólicas misturou-se com as areias pliocénicas desagregadas, o que torna a 
separação entre as duas por vezes difícil;  

– Plio-Plistocénico Indeferenciado - tal como as areias de duna, dispõem-se segundo 
uma faixa, grosso modo, paralela à linha de costa. Formam os afloramentos situados 
entre a faixa dunar a W e os depósitos miocénicos a E. Em termos litológicos os 
depósitos são constituídos por areias finas a médias, com intercalações 
conglomeráticas e níveis argilosos e lenhitosos, com espessuras a variarem entre 
15 m e 150 m (Miguéns, 2007); 

– Paleogénico - aflora nas arribas do litoral a sul de Canto de Azeche, sendo constituído 
por um complexo detrítico formado por arenitos grosseiros, argilas e conglomerados; 

– Depósitos Miocénicos -  os depósitos atribuídos ao complexo miocénico formam dois 
grupos de afloramentos. O primeiro grupo diz respeito a dois grandes afloramentos 
que ocupam, um as áreas de Barinhosa, Martingança e Moita, situadas a NW de 
Maceira, e outro as áreas de A-dos-Pretos, Telheiro, Outeiro da Pedra e Albergaria, a 
N da mesma localidade. O segundo grupo, na região NE, afloram ao longo dos vales 
das ribeiras afluentes do rio Lis (Ribª da Escoura, Ribª da Embra). Os depósitos 
miocénicos são constituídos por arenitos argilosos, mais ou menos grosseiros com 
níveis conglomeráticos e argilosos, com espessuras de pelo menos 130 m; 

– Cretácico - está representado por pequenos afloramentos do complexo carbonatado 
entre o litoral e Marinha Grande e é intersectado por numerosas captações 
(Zbyszewski e Assunção, 1965). A bibliografia consultada dá conta de uma sondagem 
perto de Marinha Grande que interceptou o referido complexo aos 292 m de 
profundidade tendo sido reconhecidos calcários apinhoados brancos e rosados como 
suporte litológico deste complexo carbonatado. O complexo detrítico do Cretácico 
inferior aflora em Pataias e está presente nalguns locais em profundidade sendo 
constituído fundamentalmente por arenitos. 

1.4.2.16.2.2. HIDROGEOLOGIA 

A presente massa de água é do tipo aquífero poroso multicamada constituído por formações 
sedimentares que vão do Quaternário ao Cretácico, cuja distribuição das espessuras e 
organização espacial do substrato está dependente da tectónica diapírica.  
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As camadas exploradas dizem essencialmente respeito a formações arenosas do plio-
plistocénico, areias miocénicas e arenitos do Cretácico inferior. Nestas zonas a captação de 
água subterrânea é quase toda ela feita em camadas confinadas, havendo relatos da subida 
do nível piezométrico aquando da execução das captações. Na zona das areias de duna as 
captações são praticamente inexistentes uma vez que se está em plena Mata Nacional de 
Leiria. A distribuição dos caudais de exploração não apresenta aparentemente nenhuma 
tendência espacial, sendo sobretudo influenciado pela profundidade das captações, embora 
se conheçam captações curtas com caudais superiores a 20 l/s (Praia de Vieira). 

1.4.2.16.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

Como formações com aptidão hidrogeologica tem-se: 

– Dunas e Areias de Duna - na zona das areias de duna as captações são praticamente 
inexistentes uma vez que se está em plena Mata Nacional de Leiria. No entanto, 
segundo Miguéns (2007) existem quatro captações públicas da C.M. Marinha Grande 
nesta formação situadas em S. Pedro de Moel. As litologias (areias) aqui captadas 
apresentam um comportamento aquífero poroso livre, sendo as mesmas na sua base 
separadas das formações subjacentes (plio-plistocénico?) por uma camada de argila 
que desempenha o papel de aquitardo. Os referidos furos produzem caudais que 
variam entre os 20 e 26 l/s.  

– Plio-Plistocénico Indeferenciado - estas formações arenosas apresentam 
comportamento hidrogeológico semelhante às areias de duna. Constituem uma larga 
faixa paralela ao litoral fazendo a separação entre as dunas a ocidente e os depósitos 
miocénicos a oriente. Quando subjacentes às formações dunares apresentam um 
comportamento confinado a semi-confinado. De acordo com a bibliografia consultada 
não existem valores de produtividade individualizados para estas camadas; 

– Depósitos Miocénicos - encontram-se representados por dois afloramentos 
localizados a E e SE na massa de água onde tem comportamento aquífero poroso 
livre. Podem ainda ser encontrados afloramentos destes depósitos ao longo das 
vertentes dos cursos de água afluentes do Rio Lis. À medida que se caminha em 
direcção ao litoral as camadas plio-plistocénicas acabam por confinar estes depósitos. 
Tal como as camadas confinantes não são individualizados valores de produtividade 
para estas areias;  

– Cretácico inferior - em contacto com areias miocénicas, surgem afloramentos 
cretácicos a bordejar os limites E e SE da massa de água. Embora não haja 
afloramentos dentro dos limites da massa de água sabe-se de acordo com a 
bibliografia que estas camadas areníticas aparecem em profundidade subjacentes ao 
miocénico que as confina. Desta forma esta formação produtiva é caracterizada por 
um comportamento aquífero poroso confinado a semi-confinado. 
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1.4.2.16.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

No Quadro 1.4.2.30 é feito um resumo das principais propriedades hidráulicas da massa de 
águas subterrâneas. 

Quadro 1.4.2.30 – Resumo das principais propriedade s hidráulicas da massa de águas subterrâneas Vieira  
de Leiria – Marinha Grande 

Formação 
Aptidão 

Hidrogeológica 

Transmissividade  

(m2/dia) 

Condutividade 

Hidráulica (m/dia) 

Dunas e 
Areias de 

Duna 

Aquífero poroso 
livre 284* 14* 

Plio-
Plistocénico 

Indeferenciado 

Aquífero poroso 
livre, confinado a 
semi-confinado 

80** 

 

Depósitos 
Miocénicos 

Aquífero poroso 
livre  

Cretácico 
inferior 

Aquífero poroso 
confinado a 

semi-confinado 
 

* valores de transmissividade (T), obtidos da interpretação de ensaios de caudal da ordem de 284 m2/dia e valores de condutividade hidráulica (K) 
de 14 m/dia (Miguéns, 2007).   
** mediana da transmissividade.  

1.4.2.16.2.2.3. Hidrodinâmica 

Presentemente, não há dados e estudos suficientes relativos a uma mesma época, pois não 
existe nenhuma rede de monitorização, e assim não é possível definir com rigor as 
direcções de escoamento. Assume-se que o rio Lis, a Norte da massa de água inflige 
alguma influência no escoamento da massa, pelo que nesta zona o fluxo tenderá a ser de 
S-N. Na zona mais a sul o mar será a direcção do fluxo, visto que não há nenhuma outra 
indicação em contrário nem nenhuma linha de água importante senão aquelas que vão 
desaguar no mar, como é o caso da Ribeira Lagoa das Éguas. Por Almeida et al. (2000), 
não é possível avaliar a existência de descargas naturais mas é provável que não existam 
ou sejam pouco importantes. 
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Figura 1.4.2.73 – Principais direcções de fluxo sub terrâneo na massa de águas subterrâneas Vieira de L eiria 

– Marinha Grande 

1.4.2.16.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas  subterrâneas Vieira de Leiria – Marinha 
Grande foi feita com base nos resultados dos programas de monitorização de vigilância 
entre Outubro de 1997 e Setembro de 2010, e  utilizando a metodologia descrita no ponto 
1.4.2. 

Nesta massa de águas, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 270 µS/cm) e pH ligeiramente ácidos com valores de 
mediana na ordem dos pH~6,8, ou seja, dentro do intervalo para o consumo humano 
(Figura 1.4.2.74). Estas águas apresentam um valor de mediana de nitrato na ordem dos 2 
mg/l, um valor bastante inferior ao valor paramétrico para consumo humano. Em relação aos 
elementos menores, todos os elementos apresentam medianas com valores abaixo dos 
valores paramétricos para consumo humano. No entanto, o amónio, ferro, manganês e 
arsénio, por sua vez têm um valor máximo de, respectivamente, 0,46 mg/l, 2,5 mg/l, 
0,053 mg/l e 0,056 mg/l, que superam os valores paramétricos para consumo humano. 
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Figura 1.4.2.74 – Quimismo da massa de águas subter râneas Vieira de Leiria – Marinha Grande. 

1.4.2.16.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.16.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.16.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Vieira de Leiria – Marinha Grande é de 
316 km2 e corresponde a 99% da área total desta massa de águas subterrâneas (Figura 
1.4.2.50).  

A recarga da massa de água é feita por infiltração directa nas áreas mais elevadas situadas 
a leste, onde as formações produtivas afloram, e provavelmente por drenância. Esta última 
ocorre ao longo dos cursos de água mais importantes, os afluentes do rio Lis e Ribeiras do 
Oeste. Dada a existência de grandes diferenças nos níveis piezométricos das diferentes 
camadas, é provável que a drenância, a existir, seja pouco importante (Almeida et al., 2000). 
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Figura 1.4.2.75 – Delimitação da área de recarga na  massa de águas subterrâneas Vieira de Leiria – Mar inha 

Grande 

1.4.2.16.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

A recarga das unidades aquíferas faz-se através das precipitações, pelo mecanismo de 
infiltração directa nos afloramentos mais permeáveis. Nalgumas áreas, apesar de 
apresentarem pouca relevância, também se observa drenância ao longo de linhas de água. 

1.4.2.16.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (300 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
95 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 967 mm e uma área de recarga de 
316 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 85 hm3/ano. 

1.4.2.16.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.16.3.2.1. Receptores água subterrânea 

O escoamento das águas subterrâneas dá-se quer para o vale do rio Lis, quer, directamente 
para o mar ou através de nascentes que ocorrem ao longo da linha de costa. 
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1.4.2.16.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.31). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
6 475 384 m3/ano. 

Quadro 1.4.2.31 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Vieira de Leiria – Marinha Grande 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

5 865 016   17

Humano Privado   0   6

Rega  40 585   258

Industrial  86 584   25

Pecuária   200   2

Mistos  482 999   66

  0   107

6 475 384   481

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Total

Consumo de Água Subterrânea
Vieira de Leiria  - Marinha Grande

 

1.4.2.16.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (85 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (6,5 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 79 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são muito 
inferiores aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~8%) ( 
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Gráfico 1.4.2. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.4.2. 16 – Balanço de água na massa de águ as subterrâneas Vieira de Leiria – Marinha Grande 
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1.4.2.16.4. Modelo conceptual 

A presente massa de águas subterrâneas é materializada pelo Sistema Aquífero Vieira de 
Leiria - Marinha Grande. Este fica contido nas bacias hidrográficas do rio Lis e das Ribeiras 
do Oeste e da Costa que por sua vez são parte integrante da denominada Unidade 
Hidrogeológica Orla Ocidental. 
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Encontra-se em contacto com as massas de águas subterrâneas da Orla Ocidental 
Indiferenciado da Bacia do Mondego, Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Lis, Orla 
Ocidental Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Oeste, Louriçal e Leirosa – Monte Real. 

Em termos estruturais, a distribuição das espessuras das formações de cobertura e a 
organização espacial do substrato dependem da tectónica diapírica. O diapiro a oeste de S. 
Pedro de Moel e uma família de descontinuidades de orientação NW-SE parecem exercer 
controlo decisivo sobre os depósitos presentes na área da massa de água.  

Do ponto de vista litológico considera-se como suporte principal as Dunas e Areias de Duna 
(areias eólicas misturadas com as areias pliocénicas desagregadas), o Plio-Plistocénico 
Indeferenciado (areias finas a médias, com intercalações conglomeráticas e níveis argilosos 
e lenhitosos) e os Depósitos Miocénicos (arenitos argilosos, mais ou menos grosseiros com 
níveis conglomeráticos e argilosos) e Cretácico Inferior (fundamentalmente constituído pelo 
complexo carbonatado entre o litoral e Marinha Grande, arenitos em algumas localizações). 
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Do ponto de vista hidrogeológico as principais formações com aptidão hidrogeológica dizem 
essencialmente respeito a formações arenosas do plio-plistocénico, areias miocénicas e 
arenitos do Cretácico inferior. As Dunas e Areias de Duna apresentam um comportamento 
aquífero poroso livre, sendo as mesmas na sua base separadas das formações subjacentes 
por uma camada de argila que desempenha o papel de aquitardo. O Plio-Plistocénico 
Indeferenciado apresenta um comportamento hidrogeológico semelhante às areias de duna. 
Fazem a separação entre as dunas a Oeste e os depósitos miocénicos a Este. Quando 
subjacentes às formações dunares apresentam um comportamento confinado a semi-
confinado. Os Depósitos Miocénicos encontram-se representados por apenas por dois 
afloramentos localizados a Este e Sudeste na massa de água, onde tem comportamento 
aquífero poroso livre. O Cretácico inferior, que está em contacto com areias miocénicas, 
surgem a bordejar os limites Este e Sudeste da massa de água. Embora não haja 
afloramentos dentro dos limites da massa de água estas camadas areníticas aparecem em 
profundidade, subjacentes ao miocénico, que as confina. Desta forma a formação é 
caracterizada por um comportamento aquífero poroso confinado a semi-confinado. 

A recarga da massa de água é feita por infiltração directa nas áreas mais elevadas situadas 
a leste, onde as formações produtivas afloram, e provavelmente por drenância. Esta última 
ocorre ao longo dos cursos de água mais importantes, os afluentes do rio Lis e Ribeiras do 
Oeste. 

O escoamento das águas subterrâneas dá-se quer para o vale do rio Lis, quer, directamente 
para o mar ou através de nascentes que ocorrem ao longo da linha de costa. Assume-se 
que o rio Lis, a Norte da massa de água inflige alguma influência no escoamento da massa, 
pelo que nesta zona o fluxo tenderá a ser de S-N. Na zona mais a sul o mar define a 
direcção do fluxo, visto que não há nenhuma outra indicação em contrário nem nenhuma 
linha de água importante senão aquelas que vão desaguar no mar, como é o caso da 
Ribeira Lagoa das Éguas. 
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Figura 1.4.2.76 – Modelo conceptual da massa de águ as subterrâneas Vieira de Leiria – Marinha Grande 

1.4.2.16.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.17. Pousos – Caranguejeira (O14) 

1.4.2.17.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

A massa de água denominada de Sistema Pousos - Caranguejeira (O14) fica contida na 
Bacia Hidrográfica do rio Lis que por sua vez é parte integrante da denominada Unidade 
Hidrogeológica Orla Ocidental.  

É constituída pelo conjunto Sinclinal de Pousos e parte dos afloramentos areníticos 
cretácicos que o enquadram a sul e leste. O referido sinclinal apresenta uma forma 
aproximadamente circular, um pouco alongada segunda a direcção NE-SW. Os limites do 
sistema hidrogeológico são definidos aproximadamente pelos afloramentos dos Arenitos do 
Carrascal ou pelos seus prolongamentos cobertos por areias pliocénicas. O limite NW 
corresponde ao prolongamento do diapiro de Leiria.  

A massa de água, com uma área de 102 km2, é limitada a tecto por uma superfície livre, a 
sul e sudeste, e por formações do Neogénico e Paleogénico na restante área. O substrato, 
sobre o qual assenta discordantemente as formações aquíferas, é constituído, na sua maior 
parte, por formações do Jurássico superior. 
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Em termos administrativos o aquífero que constitui a massa de água é partilhado pelos 
concelhos de Leiria e Ourém. 

 
Figura 1.4.2.77 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Pousos - Caranguejeira 

1.4.2.17.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.17.2.1. GEOLOGIA 

O sinclinal de Pousos é constituído por dois complexos, ambos de idade cretácica, um de 
natureza carbonatada e outro de natureza detrítica. Assim tem-se do topo para a base: 

– Complexo Carbonatado Cretácico - trata-se de um complexo constituído por margas, 
arenitos, calcários detríticos, calcários margosos, calcários compactos que assentam 
sobre o complexo detrítico. Esta sequência ultrapassa a meia centena de metros de 
espessura; 

– Complexo Detrítico Cretácico - tratam-se de arenitos argilosos, mais ou menos 
grosseiros, com passagens conglomeráticas e lentículas argilosas, que assentam 
discordantemente sobre as formações jurássicas. É-lhe atribuída uma espessura da 
ordem dos 200 m. 
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No núcleo do sinclinal, sobre as formações carbonatadas, assenta uma sucessão de 
formações terciárias (Pliocénico, Miocénico, Oligocénico e Eocénico). No sector norte da 
massa de água as formações de ambos os complexos são cobertas irregularmente por 
depósitos pliocénicos e quaternários. Assim tem-se como depósitos de cobertura a seguinte 
sequência estratigráfica: 

– Pliocénico - está presente sob a forma de argilas arenosas e cobre quer o Miocénico 
quer as formações dos complexos anteriores; 

– Miocénico - trata-se de arenitos argilosos ou siliciosos, mais ou menos grosseiros, 
acastanhados, rosados ou avermelhados. A espessura das formações desta série é 
bastante irregular podendo variar geralmente entre a meia centena de metros e a 
centena de metros; 

– Oligocénico - é constituído por margas arenosas, arenitos argilosos, calcários, 
conglomerados com cimento calcário ou argiloso; 

– Eocénico - é materializado por depósitos de conglomerados contendo elementos de 
calcário e quartzo com matriz argilosa, arenitos e argilas de tons acastanhados ou 
avermelhados. 

Ao longo das principais linhas de água (por exemplo Rio Lis, Ribeira de Caldelas e Ribeira 
dos Milagres) que passam sobre os terrenos da massa de águas subterrâneas existem 
ainda depósitos aluvionares constituídos geralmente por intercalações de areias e lodos. 

1.4.2.17.2.2. HIDROGEOLOGIA 

A massa de água Pousos - Caranguejeira é do tipo multicamada, essencialmente poroso, 
livre a confinado. A conexão hidráulica entre os diferentes níveis produtivos é praticamente 
inexistente dadas as grandes espessuras de argila que fazem a separação entre camadas. 
Em termos hidrogeológicos os depósitos de cobertura desempenham o papel de aquitardo 
relativamente às formações produtivas materializadas pelas formações cretácicas.  

Relativamente à produtividade da massa de água, a distribuição espacial dos caudais de 
exploração apresenta-se irregular, com alguma tendência para valores mais elevados para o 
interior do sistema. No entanto, existem captações, algumas com carácter repuxante, com 
caudais elevados perto do bordo SE (Caldelas). Regra geral a massa de água apresenta 
uma produtividade aquífera média de 5 l/s de acordo com a bibliografia consultada (Almeida 
et al., 2000).  
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1.4.2.17.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

As formações da presente massa de água são agrupadas em dois grupos. Por um lado tem-
se os depósitos de cobertura (Pliocénico, Miocénico, Oligocénico e Eocénico) que 
desempenham o papel de aquitardo por outro as camadas cretácicas como formações 
aquíferas. Assim tem-se: 

– Pliocénico - as formações pliocénicas distribuem-se em duas grandes manchas na 
área da massa de água, uma localizada no núcleo da estrutura sinclinal e outra a 
norte da Ribeira de Caranguejeira. É nesta ultima que estas formações têm relevância 
em termos hidrogeológicos ao desempenharem o papel de aquitardo que confina as 
formações cretácicas; 

– Miocénico - embora possua uma grande representatividade na área da massa de 
água a sua importância hidrogeológica é reduzida ao confinarem pontualmente o 
Cretácico superior próximo das localidades de Boa Vista e Caxieira; 

– Oligocénico e Eocénico - tratam-se das formações com comportamento aquitardo por 
excelência ao confinarem as formações produtivas no núcleo do sinclinal de Pousos. 
Nas vertentes da Ribeira de Martórios, onde esta faz a junção com a Ribeira de 
Caranguejeira, perto de Santa Eufémia, as formações datadas do Oligocénico 
confinam localmente as formações do Cretácico superior; 

– Complexo Carbonatado Cretácico - as formações deste complexo materializam o topo 
da massa de água produtiva, restringindo-se os afloramentos praticamente ao núcleo 
do sinclinal. Do ponto de vista hidrogeológico apresentam um comportamento 
aquífero poroso-cársico, livre nas zonas aflorantes e confinado quando subjacente às 
formações anteriores; 

– Complexo Detrítico Cretácico - deste complexo faz parte a principal formação 
produtiva os Arenitos do Carrascal, cujos afloramentos a S e SE constituem zona de 
recarga directa apresentando nestes locais um comportamento aquífero poroso livre. 
Á medida que se caminha em direcção ao núcleo do sinclinal de Pousos as 
formações passam gradualmente a confinadas. No sector norte da massa de água 
encontra-se confinado pelas formações pliocénicas. 

1.4.2.17.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

No quadro seguinte é feito um resumo das principais propriedades hidráulicas da massas de 
águas subterrâneas. 
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Quadro 1.4.2.32 – Resumo das principais propriedade s hidráulicas da massa de águas subterrâneas 
Pousos- Caranguejeira 

Formação 
Aptidão 

Hidrogeológica 
Transmissividade 

(m2/dia) 

Pliocénico Aquitardo  

Miocénico Aquitardo  

Oligocénico Aquitardo  

Eocénico Aquitardo  

Complexo Carbonatado 
Cretácico 

Aquífero poroso-cársico 
livre a confinado 

18* 
Complexo Detrítico 

Cretácico 
Aquífero poroso livre a 

confinado 
* mediana da transmissividade (Almeida et al., 2000) 

1.4.2.17.2.2.3. Hidrodinâmica 

Há informação insuficiente de informação para se fazer uma apreciação das principais 
características do escoamento subterrâneo nesta massa de água. Supõe-se apenas que há 
uma tendência da direcção do escoamento para as principais linhas de água da área, as 
quais se dirigem, em quase todos os casos, em direcção ao mar. 

 
Figura 1.4.2.78 – Principais direcções de fluxo sub terrâneo na massa de águas subterrâneas Pousos - 

Caranguejeira 
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1.4.2.17.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas  subterrâneas Pousos – Caranguejeira foi 
feita com base nos resultados dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro 
de 1997 e Setembro de 2010, e  utilizando a metodologia descrita no ponto 1.4.2. 

Nesta massa de águas, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 183 µS/cm) e pH ligeiramente ácidos com valores de 
mediana na ordem dos pH~6,3 (Figura 1.4.2.79). Estas águas apresentam um valor de 
mediana de nitrato na ordem dos 3,2 mg/l, um valor bastante inferior ao valor paramétrico 
para consumo humano. Em relação aos elementos menores, todos os elementos 
apresentam valores de mediana muito abaxio do valor paramétrico para consumo humano. 
No entanto, o amónio, ferro e níquel, por sua vez têm um valor máximo de, respectivamente, 
0,53 mg/l, 0,45 mg/l e 0,029 mg/l, que supera, ligeiramente os valores paramétricos para 
consumo humano. 

 

 
Figura 1.4.2.79 – Quimismo da massa de águas subter râneas Pousos – Caranguejeira 
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1.4.2.17.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.17.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.17.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Pousos - Caranguejeira é de 54 km2 e 
corresponde a 53% da área total desta massa de águas subterrâneas (Figura 1.4.2.80).  

A recarga do sistema faz-se por precipitação directa, situando-se a área de alimentação da 
formação aquífera principal, os Arenitos do Carrascal, fundamentalmente a Sul, Sudeste e 
Este. A área de recarga das formações aquíferas menos importantes ocorre na área 
restante. 

 
Figura 1.4.2.80 – Delimitação da área de recarga na  massa de águas subterrâneas Pousos - Caranguejeira  

1.4.2.17.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

O processo de recarga das unidades aquíferas é feito através das precipitações, 
nomeadamente por infiltração directa nos afloramentos da formação aquífera mais 
importante. 
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1.4.2.17.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (110 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
5,9 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 023 mm e uma área de recarga de 
54 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 5,3 hm3/ano. 

1.4.2.17.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.17.3.2.1. Receptores água subterrânea 

As descargas naturais poderão ocorrer a oeste, a sul de Leiria, para o vale do Lis e a leste 
para a ribeira da Caranguejeira. 

Seguindo a metodologia indicada no ponto 1.4.2., foi ainda identificado como ecossistema 
aquático e terrestre, potencialmente dependente da massa de águas subterrâneas, o Sítio 
de Interesse Comunitário Azabuxo-Leiria (Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto). 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 e com o Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, o Sítio é delimitado por linhas de água com galerias em 

bom estado de conservação, e predominantemente ocupado por pinhal e eucaliptal, em 
solos quase turfosos sobre materiais arenosos, onde se desenvolvem urzais-tojais.  

Conforme a referida Resolução, foram identificados os seguintes habitats potencialmente 
dependentes das águas subterrâneas: 

���� Charnecas e matos das zonas temperadas 

4020 - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

���� Pradarias húmidas seminaturais de ervas altas 

6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

Assim, uma vez que apresentam zonas húmidas, cursos de água permanentes e zonas de 
alagamento permanente e/ou temporário, que podem em algumas zonas estar em conexão 
hidráulica com níveis de água subterrânea e depender da profundidade do nível freático 
para manter as suas características de humidade, resulta que nesta massa de águas 
subterrâneas podem ser considerados ecossistemas aquáticos e terrestres potencialmente 
dependentes de água subterrânea. 
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1.4.2.17.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.33). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
1 558 073 m3/ano. 

Quadro 1.4.2.33 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Pousos – Caranguejeira 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

1 426 524   7

Humano Privado   0   0

Rega  80 409   412

Industrial  12 563   15

Pecuária   400   5

Mistos  37 447   58

  730   107

1 558 073   604

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Total

Consumo de Água Subterrânea
Pousos - Caranguejeira

 

1.4.2.17.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (5,3 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (1,6 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 3,8 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são inferiores 
aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~29%) ( 
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Gráfico 1.4.2. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.4.2. 17 – Balanço de água na massa de águ as subterrâneas Pousos- Caranguejeira 

Recarga Subterrânea DHS Extracções Totais Balanço Água

V
ol

um
e 

(h
m

3 / a
no

)

0

2

4

6

8

10

 

1.4.2.17.4. Modelo conceptual 

A presente massa de águas subterrâneas é materializada pelo Sistema Aquífero Vieira de 
Leiria - Marinha Grande. Este fica contido nas bacias hidrográficas do rio Lis e das Ribeiras 
do Oeste e da Costa que por sua vez são parte integrante da denominada Unidade 
Hidrogeológica Orla Ocidental. 
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Encontra-se em contacto com as massas de águas subterrâneas da Orla Ocidental 
Indiferenciado da Bacia do Mondego, Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Lis, Orla 
Ocidental Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Oeste, Louriçal e Leirosa – Monte Real. 

Em termos estruturais, a distribuição das espessuras das formações de cobertura e a 
organização espacial do substrato dependem da tectónica diapírica. O diapiro a oeste de S. 
Pedro de Moel e uma família de descontinuidades de orientação NW-SE parecem exercer 
controlo decisivo sobre os depósitos presentes na área da massa de água.  

Do ponto de vista litológico considera-se como suporte principal as Dunas e Areias de Duna 
(areias eólicas misturadas com as areias pliocénicas desagregadas), o Plio-Plistocénico 
Indeferenciado (areias finas a médias, com intercalações conglomeráticas e níveis argilosos 
e lenhitosos) e os Depósitos Miocénicos (arenitos argilosos, mais ou menos grosseiros com 
níveis conglomeráticos e argilosos) e Cretácico Inferior (fundamentalmente constituído pelo 
complexo carbonatado entre o litoral e Marinha Grande, arenitos em algumas localizações). 
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Do ponto de vista hidrogeológico as principais formações com aptidão hidrogeológica dizem 
essencialmente respeito a formações arenosas do plio-plistocénico, areias miocénicas e 
arenitos do Cretácico inferior. As Dunas e Areias de Duna apresentam um comportamento 
aquífero poroso livre, sendo as mesmas na sua base separadas das formações subjacentes 
por uma camada de argila que desempenha o papel de aquitardo. O Plio-Plistocénico 
Indeferenciado apresenta um comportamento hidrogeológico semelhante às areias de duna. 
Fazem a separação entre as dunas a Oeste e os depósitos miocénicos a Este. Quando 
subjacentes às formações dunares apresentam um comportamento confinado a semi-
confinado. Os Depósitos Miocénicos encontram-se representados por apenas por dois 
afloramentos localizados a Este e Sudeste na massa de água, onde tem comportamento 
aquífero poroso livre. O Cretácico inferior, que está em contacto com areias miocénicas, 
surgem a bordejar os limites Este e Sudeste da massa de água. Embora não haja 
afloramentos dentro dos limites da massa de água estas camadas areníticas aparecem em 
profundidade, subjacentes ao miocénico, que as confina. Desta forma a formação é 
caracterizada por um comportamento aquífero poroso confinado a semi-confinado. 

A recarga da massa de água é feita por infiltração directa nas áreas mais elevadas situadas 
a leste, onde as formações produtivas afloram, e provavelmente por drenância. Esta última 
ocorre ao longo dos cursos de água mais importantes, os afluentes do rio Lis e Ribeiras do 
Oeste. 

O escoamento das águas subterrâneas dá-se quer para o vale do rio Lis, quer, directamente 
para o mar ou através de nascentes que ocorrem ao longo da linha de costa. Assume-se 
que o rio Lis, a Norte da massa de água inflige alguma influência no escoamento da massa, 
pelo que nesta zona o fluxo tenderá a ser de S-N. Na zona mais a sul o mar define a 
direcção do fluxo, visto que não há nenhuma outra indicação em contrário nem nenhuma 
linha de água importante senão aquelas que vão desaguar no mar, como é o caso da 
Ribeira Lagoa das Éguas. 

Foi ainda identificada como ecossistemas aquáticos e terrestres, potencialmente 
dependente da massa de águas subterrâneas, o Sítios de Interesse Comunitário de 
Azabuxo - Leiria (Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto). 
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Figura 1.4.2.81 – Modelo conceptual da massa de águ as subterrâneas Pousos - Caranguejeira 

1.4.2.17.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 
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1.4.2.18. Louriçal (O29) 

1.4.2.18.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

A presente massa de água denominada de Sistema Aquífero de Louriçal (O29), está contida 
nas bacias hidrográficas do rio Mondego, rio Lis e das Ribeiras da Costa que por sua vez 
são parte integrante da denominada Unidade Hidrogeológica Orla Ocidental. 

Trata-se de uma bacia de subsidência, ocupada em grande parte por terrenos terciários 
denominada bacia de Louriçal. A bacia constitui um sistema multiaquífero formado por três 
subsistemas: Cretácico, Miocénico e Plio-Quaternário.  

A bacia, com cerca de 588 km2, tem por limites as formações jurássicas da serra de Sicó, a 
Oeste, e o diapiro de Monte Real, a Leste. Situa-se a Sul da estrutura anticlinal complexa de 
origem diapírica que se prolonga de NW para SE e que compreende: a estrutura monoclinal 
das serras de Boa Viagem e Alhadas; o anticlinal de Verride; o anticlinal de Soure e o 
anticlinal de Cabeça Gorda que, por sua vez, se liga directamente às serras de Condeixa-
Sicó. 

Em termos administrativos o aquífero que constitui a massa de água é partilhado pelos 
concelhos de Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Leiria, Pombal, Soure. 

 
Figura 1.4.2.82 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Louriçal 
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1.4.2.18.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.18.2.1. GEOLOGIA 

Como já anteriormente referido a massa de água tem como suporte litológico um conjunto 
de formações que vão do Quaternário ao Cretácico ocupando a bacia de Louriçal. No 
interior e na maior parte da área da bacia, afloram espessos depósitos paleogénicos e 
miocénicos de origem continental, cobertos por um complexo pliocénico cuja base é 
marinha, a parte média continental e a parte superior com depósitos greso-argilosos e 
conglomeráticos. 

Segundo Peixinho de Cristo (1998), devido ao facto de o sistema ser afectado a norte, a 
ocidente e a sul, por estruturas ligadas à tectónica salífera, a litologia do muro tanto pode 
ser constituída por margas liásicas como por arenitos margosos do Malm. 

De acordo com o mesmo autor dever-se-ão considerar três subsistemas diferentes: 

���� Subsistema Plio-Quaternário 

Este sistema tem como suporte os depósitos plio-quaternários que recobrem, parcialmente, 
a superfície da bacia do Louriçal. São constituídos por areias argilosas e cascalheiras com 
elementos mal rolados. Na parte superior, ocorrem diversas intercalações argilosas, mais ou 
menos desenvolvidas, e a sequência termina com areias com seixos bem rolados que 
correspondem ao complexo litológico atribuído ao Plio-Plistocénico indiferenciado, descrito 
por Manuppella et al., (1978). O sistema é delimitado, a norte, pela estrutura anticlinal 
complexa de origem diapírica, que se prolonga de NW para SE e que compreende: a 
estrutura monoclinal das serras da Boa Viagem e Alhadas; o anticlinal de Verride; o 
anticlinal de Soure e o anticlinal de Cabeça Gorda. A ocidente, é limitado pelo sistema 
aquífero de Leirosa-Monte Real e a oriente e sul, pelos afloramentos dos terrenos 
mesozóicos que delimitam a bacia do Louriçal. 

O complexo litológico que constitui o sistema, forma uma série de planaltos, subindo 
suavemente de W para E, recortados pelos principais vales da região: dos rios Arunca, 
Carnide e seus afluentes, da ribeira dos Milagres e afluentes da margem direita, e dos 
afluentes da margem esquerda do rio Lis, a jusante de Monte Real. 

A jazida dos depósitos é de dois tipos: pequenos retalhos isolados, coroando as colinas dos 
terrenos do Miocénico e Paleogénico indiferenciados; afloramentos com continuidade 
espacial, que formam planaltos extensos, de dimensão quilométrica ou superior, e que, a 
oeste, se continuam pelos depósitos da massa de água de Leirosa-Monte Real. 

���� Subsistema Miocénico e Paleogénico indiferenciados 

As formações miocénicas encontram-se separadas das cretácicas por uma sequência que 
compreende um conjunto espesso, predominantemente argiloso formado pelos Arenitos e 
Argilas de Taveiro do Cretácico superior e os terrenos paleogénicos.  
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– Miocénico e Paleogénico indiferenciados -  tratam-se de  arenitos mais ou menos 
argilosos e argilas, em camadas alternantes, atingindo espessuras da ordem de 
400 m, cerca do paralelo de Pombal, na zona axial do sinclinal. Estas formações 
estão recobertas pelos materiais areno-argilosos plio-quaternários, um pouco por toda 
a superfície da bacia de Louriçal, nas colinas nelas talhadas. Nalgumas áreas 
marginais, estes afloramentos do Miocénico e Paleogénico indiferenciados assentam 
directamente sobre as formações do Cretácico, noutras, interpõe-se o Paleogénico. 

���� Subsistema Cretácico  

Compreende três formações, do topo para a base: os Arenitos Finos de Lousões, os 
Calcários Apinhoados de Costa de Arnes e os Arenitos de Carrascal. Os Arenitos e Argilas 
de Taveiro do Cretácico superior e as formações do Paleogénico, são o tecto do sistema. 
Tratam-se de formações essencialmente argilosas. 

Numa descrição mais detalhada: 

– Arenitos Finos de Lousões - formam a unidade superior, consistindo na base, em 
arenitos finos muito micáceos que passam a arenitos arcósicos a subarcósicos, 
grosseiros a muito grosseiros; 

– Calcários Apinhoados de Costa de Arnes - a unidade intermédia. São compostos por 
calcários, calcários margosos, grés calcários e margas com textura concrecionada ou 
apinhoada e com superfície lapiezada. A transição para os Arenitos do Carrascal faz-
se através de termos com composição margosa e componente detrítica; 

– Arenitos de Carrascal - em geral, compreendem arenitos mais ou menos argilosos, 
finos a grosseiros, conglomeráticos, com cascalheiras e seixos e argilas em geral 
arenosas. Do ponto de vista da granulometria, a formação apresenta uma diminuição 
de calibre dos grãos, da base para o topo. Assenta em discordância sobre as 
formações do Jurássico que são o muro do subsistema. 

Os terrenos cretácicos só afloram nos limites da massa de água, a N e a E, em faixas 
estreitas, descontínuas e fortemente mergulhantes para S e W, respectivamente; a ocidente, 
em pequenos afloramentos dispersos, entre Monte Redondo e Guia e no bordo oriental do 
diapiro de Monte Real. Ao conjunto destas formações são atribuídas espessuras superiores 
a 200 m. 

1.4.2.18.2.2. HIDROGEOLOGIA 

No âmbito da massa de água de Louriçal considerar-se-ão, na sequência da proposta de 
Peixinho de Cristo (1998), três Subsistemas Aquíferos: Plio-Quaternário, Miocénico e 
Cretácico. 
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1.4.2.18.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

���� Subsistema Aquífero Plio-Quaternário 

O subsistema Plio-Quaternário, constitui um aquífero poroso livre, podendo na parte 
superior apresentar alguns níveis confinados e/ou suspensos devido à presença de diversas 
intercalações argilosas, mais ou menos desenvolvidas.  Quando sobrejacente às formações 
miocénicas condiciona o confinamento destas. Para este subsistema não existe muita 
informação relativamente aos seus parâmetros hidráulicos e produtividades. De acordo com 
a bibliográfica apenas podemos inferir sobre a recarga do subsistema; 

���� Paleogénico 

Estas formações constituem no sector E da massa de água, onde afloram,  um aquitardo 
que confina localmente o Subsistema Aquífero Cretácico. Ao mesmo tempo servem de 
substrato ao subsistema que se segue; 

����  Subsistema Aquífero Miocénico  

O subsistema miocénico, poroso, confinado a semiconfinado, é constituído por uma 
alternância de camadas aquíferas (de produtividade baixa a média)  e camadas com 
comportamento aquitardo/aquicluso. As diversas camadas aquíferas têm normalmente 
espessura reduzida, com níveis piezométricos diferenciados, sendo frequente um aumento 
significativo com a profundidade (Peixinho de Cristo,1998). 

As formações essencialmente argilosas do Paleogénico e do Cretácico inferior constituem o 
substrato do subsistema. 

Em termos de produtividade o subsistema pode ser repartido em dois sectores: 

a) Flanco ocidental do sinclinal de Louriçal - neste sector é dada conta de fenómenos 
de artesianismo repuxante e caudais da ordem dos 20 a 23 l/s; 

b) Região de Pombal - neste sector os caudais são fracos, da ordem dos pouco litros 
por segundo, mesmo para furos que ultrapassam três centenas de metros de 
profundidade. 

���� Cretácico superior (Arenitos e Argilas do Taveiro) 

Trata-se das camadas superiores da série cretácica. Afloram a N e a NE da área da massa 
de água, onde confinam as formações também de idade cretácica pertencentes ao 
Subsistema Aquífero Cretácico definido por Velho (1998). Apresentam uma aptidão 
hidrogeológica do tipo aquitardo; 
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���� Subsistema Aquífero Cretácico  

O subsistema aquífero cretácico, essencialmente poroso, apresenta um comportamento 
aquífero livre nas áreas aflorantes tornando-se rapidamente confinado, logo que as 
camadas se afundam abaixo da superfície do terreno.  

Litologicamente é constituído por materiais detríticos de textura variável e estrutura 
lenticular. As camadas de natureza argilosa separam as várias camadas produtivas 
atribuindo ao subsistema um carácter multicamada. A transição dos Calcários Apinhoados 
de Costa de Arnes, a unidade intermédia, para os Arenitos do Carrascal faz-se através de 
termos com composição margosa e componente detrítica o que faz diminuir a 
permeabilidade e ganhar características de aquitardo. 

Os Arenitos e Argilas de Taveiro, formação com comportamento de aquicluso/aquitardo, 
desempenha a função de tecto do subsistema aquífero. 

A variabilidade granulométrica implica que as características hidráulicas  variem 
significativamente de local para local. 

Relativamente à produtividade do subsistema a bibliografia consultada dá conta de valores 
a variarem entre os 27 e os 40 l/s (captações da Soporcel). 

A profundidade de jazida tem constituído e continuará a ser a dificuldade maior na 
prospecção, pesquisa e captação de água no subsistema. Sendo assim, a informação 
hidrogeológica disponível é muito limitada, havendo informação, apenas, sobre a zona 
menos profunda, a oriente de Leirosa. 

1.4.2.18.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

No Quadro 1.4.2.34 é feito um resumo das principais propriedades hidráulicas da massa de 
águas subterrâneas. 
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Quadro 1.4.2.34 – Resumo das principais propriedade s hidráulicas da massa de águas subterrâneas 
Louriçal 

Formação 
Aptidão 

Hidrogeológica 
Transmissividade  

(m2/dia) 
Caudal   

Especifico (l/s/m) 

Subsistema Plio-
Quaternário Aquífero poroso livre - - 

Paleogénico Aquitardo - - 

Subsistema 
Miocénico 

Aquífero poroso confinado a semi-
confinado 

Localmente aquitardo/aquicluso 
100 a 200*  0.11 

Cretácico 
superior 

(Arenitos e Argilas do 
Taveiro) 

Aquitardo   

Subsistema 
Cretácico 

Aquífero poroso 

livre/confinado 

Localmente aquitardo 

86 a 1007** 0.85 a 5.2 

* Subsistema Miocénico: Média da transmissividade entre 100 e 200 m²/dia, coeficiente de armazenamento=10-5 (Almeida et al.,2000); 
** Subsistema Cretácico: Transmissividade entre 86 e 1 007 m²/dia. Valores obtidos dos quatro furos da Soporcel (Almeida et al.,2000). 

1.4.2.18.2.2.3. Hidrodinâmica 

Dada a escassez de informação não é fácil estabelecer um escoamento para os 
subsistemas desta massa de água. Os escoamentos são longos, profundos e lentos, em 
direcção à zona de descarga, que Peixinho de Cristo (1998) considera ser o mar, e que 
localiza no extremo noroeste do sistema aquífero de Louriçal. O facto de o artesianismo não 
ser muito forte, pode significar que existe alguma drenância de e/ou para as unidades 
adjacentes e/ou que as falhas mais importantes, como as dos vales dos rios Arunca e o 
Pranto, servem de estruturas drenantes com fluxo ascendente. 
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Figura 1.4.2.83 – Principais direcções de fluxo sub terrâneo na massa de águas subterrâneas Louriçal 

1.4.2.18.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas subterrâneas Louriçal foi feita com base 
nos resultados dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro de 1997 e 
Setembro de 2010, e  utilizando a metodologia descrita no ponto 1.4.2. 

Nesta massa de águas, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 225 µS/cm) e pH ligeiramente ácidos com valores de 
mediana na ordem dos pH~6,2 (Figura 1.4.2.84). Estas águas apresentam um valor de 
mediana de nitrato na ordem dos 9,4 mg/l, um valor bastante inferior ao valor paramétrico 
para consumo humano. Em relação aos elementos menores, todos os elementos 
apresentam valores de medianas abaixo do valor paramétrico para consumo humano. No 
entanto, o ferro, e arsénio, por sua vez, têm um valor máximo de respectivamente, 0,5 mg/l 
e 0,32 mg/l, que superam os valores paramétricos para consumo humano. 
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Figura 1.4.2.84 – Quimismo da massa de águas subter râneas Louriçal 

1.4.2.18.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.18.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.18.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Louriçal é de 480 km2 e corresponde a 
82% da área total desta massa de águas subterrâneas (Figura 1.4.2.85). Os processos de 
recarga subterrânea são distintos nos diferentes subsistemas aquíferos que constituem a 
massa de água. Assim, no: 

���� Subsistema Aquífero Plio-Quaternário 

A recarga faz-se através de precipitação directa sobre as formações aflorantes.  

���� Subsistema Aquífero Miocénico  

A recarga faz-se através das precipitações que se infiltram directamente nos afloramento 
das camadas mais permeáveis, nos bordos da bacia (ou através de drenância quando não 
aflorantes); desse modo, entender-se-á bem o aumento do potencial hidráulico com a 
profundidade. 

Peixinho de Cristo (1998) considera que a recarga tem origem na infiltração, que se faz 
directamente através do tecto semipermeável, ou na drenância a partir do subsistema Plio-
Quaternário, quando o subsistema Miocénico se encontra recoberto por aquele. Os rios 
principais que atravessam o sistema aquífero, em particular o Arunca, têm aluviões com 
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expressão lateral, e, em profundidade, que pode possibilitar a recarga das camadas 
subjacentes do subsistema aquífero. 

���� Subsistema Aquífero Cretácico  

A recarga directa do subsistema Cretácico faz-se pela precipitação nos afloramentos 
marginais a oriente, a norte e a oeste. Neste último sector, a recarga também pode ser 
diferida através da cobertura plio-quaternária. Os cursos de água com aluvionamento, como 
é o caso dos rios Arunca e rio Anços, e/ou em período de crescimento do caudal e de águas 
altas, recarregam o subsistema. 

 
Figura 1.4.2.85 – Delimitação da área de recarga na  massa de águas subterrâneas Louriçal 

1.4.2.18.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

A recarga dos diferentes subsistemas aquíferos faz-se através das precipitações, com 
infiltração directa nos afloramentos mais permeáveis (Plio-Quaternário, Miocénico e 
Cretácico); e por infiltração diferida através das areias de cobertura plio-quaternárias 
(Cretácico). Há também recarga a partir dos principais cursos de água em período de 
crescimento do caudal e de águas altas (Cretácico). 

1.4.2.18.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (140 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
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67 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 014 mm e uma área de recarga de 
480 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 60 hm3/ano. 

1.4.2.18.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.18.3.2.1. Receptores água subterrânea 

���� Subsistema Aquífero Plio-Quaternário 

A rede hidrográfica serve exclusivamente de drenagem. Os rios principais, rio Carnide e rio 
Arunca e as suas aluviões não contactam o subsistema aquífero; 

���� Subsistema Aquífero Miocénico  

Os rios são essencialmente estruturas drenantes do subsistema; a rede de drenagem densa 
e ramificada sugere esta conclusão, bem como a permeabilidade baixa das camadas 
aflorantes. Segundo Peixinho de Cristo (1998), a descarga do subsistema faz-se sobretudo 
para o mar, na zona NW da bacia hidrogeológica de Louriçal. 

A descarga das camadas aquíferas superficiais faz-se para a rede hidrográfica: rios Arunca 
e Carnide e seus afluentes, da ribeira dos Milagres e afluentes da margem direita, e dos 
afluentes da margem esquerda do rio Lis, a jusante de Monte Real. Nos afloramentos a W 
do rio Carnide surgem pontualmente pequenas exsurgências; 

���� Subsistema Aquífero Cretácico  

Os rios drenam as camadas superficiais e aflorantes do subsistema aquífero. O escoamento 
subterrâneo é longo, profundo e lento, em direcção à zona de descarga, que Peixinho de 
Cristo (1998) considera ser o mar, e que se localiza no extremo noroeste da massa de água 
de Louriçal. O facto de o artesianismo não ser muito forte, pode significar que existe alguma 
drenância de e/ou para as formações adjacentes e/ou que as falhas mais importantes, como 
as dos vales dos rios Arunca e o Pranto, servem de estruturas drenantes com fluxo 
ascendente. 

Em termos médios, as saídas do sistema têm o mesmo valor que as entradas. Não se 
conhecem saídas naturais do sistema sob a forma de nascentes caudalosas. 

Seguindo a metodologia indicada no ponto 1.4.2., e apesar de estar apenas parcialmente 
inserida numa pequena parcela, na área da massa de águas subterrâneas do Louriçal, a 
Este, não se pode deixar de referir que é identificado o ecossistema, potencialmente 
dependente da massa de água, o Sítio de Interesse Comunitário de Sicó-Alvaiázere 
(Portaria nº 829/2007). 
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De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 e com o Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, o Sítio Sicó-Alvaiázere possui uma elevada diversidade de 
habitats associados ao substrato calcário. Merecem destaque os habitats rupícolas e troços 
significativos das margens do Rio Nabão. Conforme a referida Resolução, foram 
identificados os seguintes habitats potencialmente dependentes das águas subterrâneas: 

���� Águas paradas 

3130 - Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea 
uniflorae e ou da Isoëto-Nanojuncetea 

3170 - Charcos temporários mediterrânicos 

���� Charnecas e matos das zonas temperadas 

4020 - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

4030 - Charnecas secas europeias 

���� Pradarias húmidas seminaturais de ervas altas 

6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

Assim, uma vez que apresentam zonas húmidas, cursos de água permanentes e zonas de 
alagamento permanente e/ou temporário, que podem em algumas zonas estar em conexão 
hidráulica com níveis de água subterrânea e depender da profundidade do nível freático 
para manter as suas características de humidade, resulta que nesta massa de águas 
subterrâneas podem ser considerados ecossistemas aquáticos e terrestres potencialmente 
dependentes de água subterrânea. 

1.4.2.18.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.35). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
3 758 278 m3/ano. 
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Quadro 1.4.2.35 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Louriçal 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

2 559 622   15

Humano Privado  32 770   11

Rega  274 966  1 683

Industrial  568 326   89

Pecuária  5 510   9

Mistos  311 214   241

 5 870   518

3 758 278  2 566Total

Consumo de Água Subterrânea

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Louriçal

 

1.4.2.18.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (60 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (3,8 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 57 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são muito 
inferiores aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~6%) ( 

Gráfico 1.4.2. 18). 

 

Gráfico 1.4.2. 18 – Balanço de água na massa de águ as subterrâneas Louriçal 
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1.4.2.18.4. Modelo conceptual 

A presente massa de águas subterrâneas é materializada pelo Sistema Aquífero de 
Louriçal. Este fica contido nas bacias hidrográficas do rio Mondego, do rio Lis e das Ribeiras 
da Costa que por sua vez são parte integrante da denominada Unidade Hidrogeológica Orla 
Ocidental. 

Encontra-se em contacto com as massas de águas subterrâneas da Orla Ocidental 
Indiferenciado da Bacia do Mondego, Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Lis, 
Aluviões do Mondego, Figueira da Foz – Gesteira, Leirosa – Monte Real, Vieira de Leiria – 
Marinha Grande, Pousos – Caranguejeira e Sicó – Alvaiázere. 

Estruturalmente, trata-se de uma bacia de subsidência, ocupada em grande parte por 
terrenos terciários denominada bacia de Louriçal. Esta bacia tem por limites as formações 
jurássicas da serra de Sicó, a Oeste, e o diapiro de Monte Real, a Leste. Situa-se a Sul da 
estrutura anticlinal complexa de origem diapírica que se prolonga de NW para SE e que 
compreende a estrutura monoclinal das serras de Boa Viagem e Alhadas, o anticlinal de 
Verride, o anticlinal de Soure e o anticlinal de Cabeça Gorda que, por sua vez, se liga 
directamente às serras de Condeixa-Sicó. 

A massa de água tem como suporte litológico um conjunto de formações que vão do 
Quaternário ao Cretácico. No interior e na maior parte da área da bacia, abundam depósitos 
paleogénicos e miocénicos, cobertos por um complexo pliocénico, depósitos intermédios de 
origem continental e a parte superior com depósitos greso-argilosos e conglomeráticos. 
Assim, dever-se-ão considerar três subsistemas diferentes: o subsistema Plio-Quaternário 
(areias argilosas e cascalheiras); o subsistema Miocénico e Paleogénico indiferenciados 
(arenitos e argilas, em camadas alternantes) e o subsistema Cretácico (constituído por três 
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formações: Arenitos Finos de Lousões, Calcários Apinhoados de Costa de Arnes e Arenitos 
de Carrascal). 

O subsistema Plio-Quaternário é delimitado, a norte, pela estrutura anticlinal de origem 
diapírica, que se prolonga de NW para SE. A oeste, é limitado pela massa de águas 
subterrâneas de Leirosa-Monte Real e a este e sul, pelos afloramentos dos terrenos 
mesozóicos que delimitam a bacia do Louriçal. 

O subsistema Miocénico e Paleogénico indiferenciados tem as suas formações recobertas 
pelos materiais areno-argilosos plio-quaternários, um pouco por toda a superfície da bacia 
de Louriçal. Em áreas marginais, os afloramentos do Miocénico e Paleogénico 
indiferenciados assentam directamente sobre as formações do Cretácico, e noutras, 
interpõe-se o Paleogénico. 
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O subsistema do Cretácico só aflora nos limites da massa de água, a Norte e a Este, em 
faixas estreitas, geralmente descontínuas e fortemente mergulhantes para Sul e Oeste, 
respectivamente. 

Do ponto de vista hidrogeológico, consideram-se Subsistemas Aquíferos: o Plio-
Quaternário, o Miocénico e o Cretácico.  

O Plio-Quaternário é um aquífero poroso livre, mas pode apresentar alguns níveis 
confinados e/ou suspensos na parte superior devido à presença de diversas intercalações 
argilosas, mais ou menos desenvolvidas. 

O Miocénico constitui um aquífero poroso, confinado a semiconfinado, apresentado 
alternâncias de camadas aquíferas e camadas com comportamento aquitardo/aquicluso. As 
diversas camadas aquíferas têm normalmente espessura reduzida, com níveis 
piezométricos diferenciados, sendo frequente um aumento significativo de espessura com a 
profundidade. 

O Paleogénico é considerado um aquitardo no sector Este da massa de água, que confina 
localmente o Subsistema Aquífero Cretácico. Serve também de substrato ao subsistema 
Miocénico. 

O subsistema aquífero Cretácico é essencialmente poroso e apresenta um comportamento 
de aquífero livre nas áreas onde aflora, tornando-se rapidamente confinado logo que as 
camadas se afundam abaixo da superfície do terreno. As camadas de natureza argilosa 
separam as várias camadas produtivas atribuindo ao subsistema um carácter multicamada. 

Em termos de recarga da massa de água, a recarga dos diferentes subsistemas aquíferos 
faz-se através das precipitações, com infiltração directa nos afloramentos mais permeáveis 
(Plio-Quaternário, Miocénico e Cretácico) e por infiltração diferida através das areias de 
cobertura plio-quaternárias (Cretácico). Há também recarga a partir dos principais cursos de 
água em período de crescimento do caudal e de águas altas (Cretácico). 

No que diz respeito à descarga das águas subterrâneas, no subsistema do Plio-Quaternário 
a rede hidrográfica serve exclusivamente de drenagem. Os rios principais, rio Carnide e rio 
Arunca e as suas aluviões não contactam o subsistema aquífero. 

No subsistema do Miocénico, os rios são estruturas essencialmente drenantes do 
subsistema. A descarga do subsistema faz-se sobretudo para o mar, na zona NW da bacia 
hidrogeológica de Louriçal. 

No subsistema do Cretácico, os rios drenam as camadas superficiais e aflorantes do 
subsistema aquífero. O escoamento subterrâneo é longo, profundo e lento, em direcção à 
zona de descarga, que se considera ser o mar, e que se localiza no extremo noroeste da 
massa de água de Louriçal. 
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Apesar de estar apenas parcialmente inserida numa pequena parcela, na área da massa de 
águas subterrâneas do Louriçal, a Este, não se pode deixar de referir que é identificado o 
ecossistema terrestre, potencialmente dependente da massa de água, o Sítio de Interesse 
Comunitário de Sicó - Alvaiázere (Portaria nº 829/2007). 

 
Figura 1.4.2.86 – Modelo conceptual da massa de águ as subterrâneas Louriçal 

1.4.2.18.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.19. Viso-Queridas (O30) 

1.4.2.19.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

A massa de águas subterrâneas de Viso - Queridas (O30) está contida na Bacia 
Hidrográfica do rio Mondego e do rio Vouga, abrangendo uma área com aproximadamente 
186 km2. 

Localiza-se numa bacia sinclinal, no extremo oeste de duas estruturas anticlinais de 
direcção geral NE-SW: a norte, o anticlinal de Tocha-Mogofores e, a sul, o anticlinal de 
Cantanhede. A leste, o Viso-Queridas é limitado pelas falhas de direcção N-S, 
prolongamento das estruturas que falharam o anticlinal de Montemor-o-Velho (PBH do rio 
Vouga, 2001). Nesta área, o rio Foja (afluente do rio Mondego) é o curso de água principal. 
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Do ponto de vista administrativo a massa de água de Viso - Queridas engloba, total ou 
parcialmente, as áreas de jurisdição dos concelhos de Cantanhede, Figueira da Foz e 
Montemor-o-Velho do distrito de Coimbra. 

 

 
Figura 1.4.2.87 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Viso-Queridas 

1.4.2.19.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.19.2.1. GEOLOGIA 

Na área desta massa de água, afloram terrenos do Cretácico e do Paleogénico e Miocénico 
indiferenciados, em grande parte recobertos por terrenos plio-quaternários, principalmente 
areias eólicas. As camadas de natureza argilosa separam as várias unidades aquíferas e 
dão um carácter multicamada ao sistema. 

Os terrenos cretácicos agrupam-se nas seguintes formações, de baixo para cima: a) os 
Arenitos de Carrascal do Aptiano-Cenomaniano, b) os Calcários de Tentúgal do 
Cenomaniano-Turoniano inferior, c) os Grés de Furadouro do Cenomaniano superior-
Turoniano, d) Grés de Oiã do Turoniano e e) Arenitos e Argilas de Viso do Maastrichitiano-
Campaniano (Barbosa et al., 1988). 

Os Arenitos de Carrascal, datados do Aptiano-Cenomaniano compreendem, no geral, 
quartzaneritos a arcosarenitos grosseiros, conglomeráticos, com cascalheiras e seixos, 
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dominantemente quartzosos, mal calibrados (Barbosa et al., 2008). Do ponto de vista da 
granulometria, a formação apresenta uma sequência granodecrescente, da base para o 
topo. Esta formação assenta, em discordância, sobre as formações Jurássicas e tem uma 
espessura entre os 90 m e os 150 m (Almeida et al., 2000). 

De seguida, temos a formação dos Calcários de Tentúgal, datada do Cenomaniano-
Turoniano inferior, com uma espessura entre os 10 m e os 40 m, formada por calcários, 
calcários margosos, grés calcários e margas, com textura concrecionada ou apinhoada, e 
com a superfície lapiezada. A transição para os Arenitos do Carrascal faz-se através de 
termos com composição margosa e componente detrítica, o que faz diminuir a 
permeabilidade desta formação e que esta funcione como um aquitardo (Almeida et al., 
2000). 

No Grés de Furadouro (Cenomiano Superior-Turoniano) reconhecem-se duas sub-unidades, 
a inferior, essencialmente quartzarenítica, micácia de granulometria fina a muito fina, e, a 
superior, essencialmente, subarcosarenítica, de granulometria grosseira a muito grosseira e 
com fracção arenosa superior a 75% (Barbosa et al., 2008). 

Os afloramentos cretácicos mais extensos são dos Arenitos e Argilas de Viso (Campaniano-
Maastrichtiano) que recobrem as unidades anteriores, quer por discordância angular, quer 
por falha, com os Arenitos do Carrascal, em Casal Raposa (Barbosa et al., 2008). 

Na área central da bacia, sob a forma de pequenos afloramentos dispersos, ocorrem os 
Arenitos conglomeráticos de Queridas (Palogénico e Miocénico Indiferenciados) que se 
apresentam com litofácies arenítica, com seixos e cascalheiras, subangulosas a sub-
roladas, mal calibradas. As análises granulométricas mostram domínio arenítico-
conglomerático (85%), com 15% de fracção siltoargilosa (Barbosa et al., 2008). 

As altitudes mais elevadas desta área localizam-se na região norte e a oés-sudoeste (OSO), 
com valores compreendidos entre os 50 e os 100 m. Nestas áreas com maior altitude pode-
se observar afloramentos dos Arenitos do Carrascal. Na área a su-sudeste (SSE) temos as 
altitudes mais baixas, inferiores a 10 m, no vale do rio Foja.  

Todas as unidades litoestratigráficas apresentam camadas de fácies arenítica, com aptidão 
hidrogeológica, com excepção dos Calcários de Tentúgal; em que as camadas com 
interesse do ponto de vista da produtividade são os calcários. A fácies argilosa da unidade 
Arenitos e Argilas de Viso é improdutiva (Almeida et al., 2000). 

1.4.2.19.2.2. HIDROGEOLOGIA 

Em termos hidrogeológicos a massa de Viso – Querias é caracterizado como um sistema 
aquífero multicamada poroso, constituído por materiais detríticos de textura muito variável e 
estrutura lenticular. 

A formação geológica mais produtiva é a formação Arenitos de Carrascal, porém existem 
outras formações de termos arenosos que têm boa aptidão hidrogeológica.  
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O sistema aquífero é limitado superiormente por uma superfície livre, mas, com o aumento 
da profundidade, existem camadas produtivas em condições de 
confinamento/semiconfinamento (Almeida et al., 2000). 

1.4.2.19.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

Para a caracterização das formações hidrogeológicas recorreu-se à base de dados da ARH 
do Centro dos licenciamentos das captações subterrâneas. 

Faz-se uma breve descrição de 25 furos que tem como finalidade o uso agrícola e que 
entraram em funcionamento a partir de 2007. Estes estão a captar a profundidades da 
ordem dos 45 m (valor mediano) podendo alcançar profundidades da ordem dos 200 m; 
existe um furo na localidade de Pelicanos, na freguesia de Arazede, que está a captar até 
os 290 m de profundidade.  

O caudal médio destas captações é de 2,79 l/s para um valor mediano, um pouco mais 
baixo, de 2,20 l/s. O caudal de extracção máximo de 8 l/s pertence ao furo, anteriormente 
referido, da localidade de Pelicanos. O caudal de extracção mínimo de 1,10 l/s refere-se a 
um furo vertical situado na localidade de Resgatados, na freguesia de Arazede, e, está a 
captar a profundidades entre os 36 m e os 46 m. 

Segundo Almeida et al., (1999), que analisou dados a referentes a 12 captações 
subterrâneas, este sistema aquífero tem uma produtividade mediana de 9,5 l/s, estando 
este valor cima da média dos caudais de extracção declarados para esta área, a partir de 
2007. 

Durante o ano de 2007, de 11 de Janeiro a 7 de Dezembro, o INAG monitorizou os caudais 
de três nascentes localizadas na área mais plana (SE), nas margens esquerda (228/55 e 
239/65) e na direita do rio Foja (239/66), nas freguesias de Gatões e Santana. As duas 
nascentes, da margem esquerda, apresentavam variações de caudais semelhantes ao 
longo do ano de 2007, com valores na ordem dos 0,1 l/s. A nascente 239/66, localizada na 
margem direita, apresentou no inicio do ano de 2007, caudais bastante superiores aos das 
duas nascentes da margem esquerda, contudo, a partir de Julho de 2007 dá-se uma queda 
brusca, deixando inclusive de haver caudais a partir de Outubro. Não são conhecidas as 
razões que levaram a esta nascente a ficar seca.  

1.4.2.19.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

A informação hidrogeológica disponível é escassa e a maioria dos furos distribui-se na 
vizinhança do limite Este da massa de água, nas proximidades da massa de água de 
Tentúgal. Tendo ainda em conta que não se dispõem de elementos de ensaios de 
bombagem, não é possível o cálculo de parâmetros hidráulicos além de apresentar apenas 
um valor da mediana da transmissividade na ordem dos 45 m2/dia, calculada com base num 
caudal específico de furos inventariados que não atravessaram toda a espessura do 
sistema, de 0,45 l/s/m (Almeida et al., 2000). 



 
   

 

Capitulo 1.4 2 - Massas de Águas Subterrâneas │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │242 
 

1.4.2.19.2.2.3. Hidrodinâmica 

Apesar de, presentemente, não haver dados e estudos suficientes que permitam definir a 
direcção do escoamento considera-se que as exsurgências, anteriormente referidas e 
localizadas, na margem esquerda do rio Foja (228/55 e 239/65) funcionam como áreas de 
descarga natural desta massa de água e indiciam que o fluxo subterrâneo do aquífero 
freático se dá, geralmente, no sentido do rio Foja, para a zona mais plana da área, a 
Sudeste. 

O rio Foja, por sua vez, corre para o rio Mondego e, o facto de se encontrarem lagoas a sul 
da área e, ainda, o Atlântico localizado a oeste, leva a considerar que estas áreas são o 
destino final do fluxo nas camadas aquíferas que encontram em maior profundidade. As 
camadas que se encontram mais superficialmente são drenadas pela rede hidrográfica 
existente e que é particularmente desenvolvida no sector Sudoeste, onde se encontram os 
afloramentos dos Arenitos e Argilas do Viso, que estão parcialmente encimados por areias. 

 
Figura 1.4.2.88 – Principais direcções de fluxo sub terrâneo na massa de águas subterrâneas Viso - 

Queridas 

1.4.2.19.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas  subterrâneas Viso – Queridas foi feita 
com base nos resultados dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro de 
1997 e Setembro de 2010, e  utilizando a metodologia descrita no ponto 1.4.2. 
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Nesta massa de águas, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 250 µS/cm) e pH ligeiramente ácidos com valores de 
mediana na ordem dos pH~6,6, mas ainda assim, dentro do intervalo para o consumo 
humano (Figura 1.4.2.89). Estas águas apresentam um valor de mediana de nitrato na 
ordem dos 4,9 mg/l, um valor bastante inferior ao valor paramétrico para consumo humano. 
Em relação aos elementos menores, todos os elementos apresentam valores de medianas 
abaixo do valor paramétrico para consumo humano. No entanto, o ferro, manganês e 
arsénio, por sua vez, têm um valor máximo de respectivamente, 5,1 mg/l, 0,094 mg/l e 
0,023 mg/l, que superam ligeiramente os valores paramétricos para consumo humano. 

 
Figura 1.4.2.89 – Quimismo da massa de águas subter râneas Viso - Queridas 

1.4.2.19.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.19.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.19.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Viso-Queridas é de 138 km2 e 
corresponde a 74% da área total desta massa de águas subterrâneas (Figura 1.4.2.90).  

As áreas apresentam-se recobertas por formações arenosas (areias hidro-eólicas e areias 
de Gândara) que são formações Holocénicas permeáveis e que possibilitam uma recarga 
difusa. Na região do Seixo de Gatões, definem pequenas plataformas, sobre os sedimentos 
cretácicos, a cotas compreendidas entre os 20 m e os 50 m (Barbosa et al., 2008) 
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Do Cretácico temos formações como Grés de Furadouro, Arenitos, Grés de Oiã (com pouca 
expressão na área), Arenitos e Argilas de Viso que podem contribuir por drenância para a 
recarga das camadas aquíferas mais profundas. 

 
Figura 1.4.2.90 – Delimitação da área de recarga na  massa de águas subterrâneas Viso - Queridas 

1.4.2.19.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

A recarga das unidades aquíferas faz-se através das precipitações, pelos mecanismos 
seguintes: (1) infiltração directa nos afloramentos mais permeáveis, cuja área é 
relativamente escassa; (2) infiltração diferida através das areias quaternárias que cobrem 
grande parte da área da bacia e que são bastante mais permeáveis que os arenitos 
cretácicos: parte da água infiltar-se-á profundamente a outra é drenada para a rede 
hidrográfica; (3) drenância através do Arenitos Conglomeráticos de Queridas e dos Arenitos 
e Argilas do Viso (Almeida et al., 2000). 

O mecanismo indicado em segundo lugar estende o período da recarga muito para além do 
período das precipitações e é provável que abarque todo o ano nos locais onde a base da 
cobertura eólica se mantenha saturada. 

1.4.2.19.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (202 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
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28 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 044 mm e uma área de recarga de 
138 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 25 hm3/ano. 

1.4.2.19.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.19.3.2.1. Receptores água subterrânea 

Em termos de nascentes, o INAG monitorizou três nascentes localizadas na área mais 
plana, localizada na zona mais Sudeste, duas nascentes nas margens esquerda e uma na 
margem direita do rio Foja. No período monitorizado anterior a Julho de 2007 os caudais 
observados na nascente da margem direita era maior que o caudal das outras nascentes 
mas, por razões ainda desconhecidas, esta deixou de ter caudal. Estas exsurgências 
funcionam como áreas de descarga natural deste sistema aquífero e indiciam que o fluxo 
subterrâneo do aquífero freático se dá no sentido do rio Foja.  

O rio Mondego, a sul, as lagoas e o Atlântico a oeste, são o destino final do escoamento 
subterrâneo nas camadas aquíferas mais profundas. 

A sudeste, onde afloram os Arenitos e Argilas do Viso parcialmente recobertos por areias, 
as camadas mais superficiais são drenadas pela rede hidrográfica. 

1.4.2.19.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.36). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de 
1 417 524 m3/ano. 

Quadro 1.4.2.36 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Viso – Queridas 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

1 227 523   6

Humano Privado  1 300   2

Rega  103 565   250

Industrial  37 660   8

Pecuária   0   0

Mistos  45 976   53

 1 500   72

1 417 524   391

Consumo de Água Subterrânea

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Total

Viso - Queridas
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1.4.2.19.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (25 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (1,4 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 24 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são muito 
inferiores aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~6%) ( 

Gráfico 1.4.2. 19). 

 

Gráfico 1.4.2. 19 – Balanço de água na massa de águ as subterrâneas Viso - Queridas 
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1.4.2.19.4. Modelo conceptual 

A massa de águas subterrâneas de Viso - Queridas está contida na Bacia Hidrográfica do 
rio Mondego e do rio Vouga, parte integrante da denominada Unidade Hidrogeológica Orla 
Ocidental. 

Localiza-se numa bacia sinclinal, no extremo oeste de duas estruturas anticlinais de 
direcção geral NE-SW: a norte, o anticlinal de Tocha-Mogofores e, a sul, o anticlinal de 
Cantanhede. A leste, o Viso-Queridas é limitado pelas falhas de direcção N-S, 
prolongamento das estruturas que falharam o anticlinal de Montemor-o-Velho.  
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A massa de água tem como suporte litológico um conjunto de terrenos do Cretácico e do 
Paleogénico e Miocénico indiferenciados, em grande parte recobertos por terrenos plio-
quaternários, principalmente areias eólicas. Os terrenos cretácicos agrupam-se, de baixo 
para cima, com os Arenitos de Carrascal (quartzaneritos a arcosarenitos grosseiros, 
conglomeráticos, com cascalheiras e seixos), os Calcários de Tentúgal (calcários, calcários 
margosos, grés calcários e margas), os Grés de Furadouro (quartzarenitos e 
subarcosarenitos), Grés de Oiã e Arenitos e Argilas de Viso. 

Todas as unidades litoestratigráficas apresentam camadas de fácies arenítica, com aptidão 
hidrogeológica, com excepção dos Calcários de Tentúgal; em que as camadas com 
interesse do ponto de vista da produtividade são os calcários. A fácies argilosa da unidade 
Arenitos e Argilas de Viso é improdutiva. 

Assim, em termos hidrogeológicos a massa de água Viso – Querias é caracterizada como 
um sistema aquífero multicamada poroso, constituído por materiais detríticos de textura 
muito variável e estrutura lenticular. A formação geológica mais produtiva é a formação 
Arenitos de Carrascal, porém existem outras formações de termos arenosos que têm boa 
aptidão hidrogeológica.  

O sistema aquífero é limitado superiormente por uma superfície livre, mas, com o aumento 
da profundidade, existem camadas produtivas em condições de 
confinamento/semiconfinamento. 

A recarga das unidades aquíferas faz-se através das precipitações, pelos mecanismos de 
infiltração directa nos afloramentos mais permeáveis, cuja área é relativamente escassa; 
infiltração diferida através das areias quaternárias que cobrem grande parte da área da 
bacia e que são bastante mais permeáveis que os arenitos cretácicos: parte da água infiltar-
se-á profundamente a outra é drenada para a rede hidrográfica; e drenância através do 
Arenitos Conglomeráticos de Queridas e dos Arenitos e Argilas do Viso. 

Em termos de descargas e sentidos de fluxo, foram identificadas três nascentes localizadas 
na área mais plana, localizada na zona mais Sudeste, duas nascentes nas margens 
esquerda e uma na margem direita do rio Foja. Estas exsurgências funcionam como áreas 
de descarga natural deste sistema aquífero e indiciam que o fluxo subterrâneo do aquífero 
freático se dá no sentido do rio Foja. O rio Mondego, a sul, as lagoas e o Atlântico a oeste, 
são o destino final do escoamento subterrâneo nas camadas aquíferas mais profundas. A 
sudeste, onde afloram os Arenitos e Argilas do Viso parcialmente recobertos por areias, as 
camadas mais superficiais são drenadas pela rede hidrográfica. 

As camadas que se encontram mais superficialmente são drenadas pela rede hidrográfica 
existente e que é particularmente desenvolvida no sector Sudoeste, onde se encontram os 
afloramentos dos Arenitos e Argilas do Viso, que estão parcialmente encimados por areias. 
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Figura 1.4.2.91 – Modelo conceptual da massa de águ as subterrâneas Viso - Queridas 

1.4.2.19.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 

1.4.2.20. Condeixa - Alfarelos (O31) 

1.4.2.20.1. Localização e limites da massa de águas subterrâneas 

A massa de água denominada de Sistema Aquífero Condeixa-Alfarelos (O31) corresponde a 
uma bacia sinclinal contida na Bacia Hidrográfica do rio Mondego que por sua vez é parte 
integrante da denominada Unidade Hidrogeológica Orla Ocidental.   

A área do sinclinal, que se estende para ocidente das Serras de Condeixa-Sicó, até ao 
anticlinal de Verride, é limitado a norte pela massa de água das Aluviões do Mondego e, a 
sul, pelos anticlinais diapíricos de Soure e de Cabeça Gorda. Juntamente com as massas 
de água de Tentúgal e da Figueira da Foz - Gesteira, constitui o que Peixinho de Cristo 
(1998) designa por "Sistema Multiaquífero Cretácico do Mondego". 

A massa de água, com uma área de 185 km2, é ainda limitada a tecto por uma superfície 
livre e por arenitos e argilas do Cretácico superior. 

Em termos administrativos o aquífero que constitui a massa de água é partilhado pelos 
concelhos de Coimbra, Condeixa-A-Nova, Montemor-o-Velho e Soure. 
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Figura 1.4.2.92 – Localização e limites da massa de  águas subterrâneas Condeixa - Alfarelos 

1.4.2.20.2. Caracterização das formações hidrogeológicas 

1.4.2.20.2.1. GEOLOGIA 

Na área da bacia sinclinal as formações aquíferas localizam-se abaixo dos denominados 
Arenitos e Argilas de Taveiro (Cretácico superior), formação que domina as litologias 
aflorantes, sendo sobreposta pontualmente por depósitos retalhados terciários 
individualizados pela erosão das linhas de água. 

A sul, no flanco norte dos anticlinais de Soure e Cabeça Gorda, afloram os Arenitos Finos 
de Lousões (Cretácico superior), os Calcários Apinhoados de Costa de Arnes (Cretácico 
superior) e os Arenitos de Carrascal (Cretácico inferior a médio). O afloramento destes dois 
últimos termos continua ao longo do rebordo SW da bacia inflectindo posteriormente para N 
até à povoação de Vila Nova de Anços. A W de Alfarelos no sector NW da bacia estas 
litologias voltam a aflorar sobre a forma de uma pequena mancha orientada segundo a 
direcção N-S. 
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Assim têm-se a seguinte sequência do topo para a base: 

– Arenitos e Argilas de Taveiro - Trata-se da formação sobrejacente e  maioritariamente 
aflorante na área, como já anteriormente referido. São constituídos por arenitos finos 
a grosseiros, conglomeráticos, argilas e argilitos, por vezes margosos, em geral 
vermelhos que dão lugar a alternâncias muito frequentes e caracterizadas por 
estruturas entrecruzadas. Ocorrem algumas intercalações areníticas mas por terem 
estrutura lenticular a sua importância é reduzida. Em média apresenta espessuras da 
ordem dos 170 m podendo  nalguns casos atingir os 200 m.  

– Arenitos Finos de Lousões - Sobre esta sequência assentam em discordância os 
Arenitos e argilas do Taveiro. Trata-se de uma formação gresosa do Cretácico Inf. e 
Sup. constituída por arenitos finos muito micáceos, passando depois a arenitos 
arcósicos a subarcósicos, grosseiros a muito grosseiros; 

– Calcários Apinhoados de Costa de Arnes - Sob os Arenitos Finos de Lousões e 
fazendo a separação com as formações gresosas cretácicas, ocorre a formação 
carbonatada conhecida por Calcários Apinhoados de Costa de Arnes. Trata-se de 
calcários, calcários margosos, grés calcários e margas, com textura concrecionada ou 
apinhoada; 

– Arenitos de Carrascal - Em contacto directo com os terrenos jurássicos e  subjacentes 
às formações anteriores, encontra-se uma formação constituída em geral por arenitos 
mais ou menos argilosos, finos a grosseiros, conglomeráticos, com cascalheiras e 
seixos, e por argilas em geral arenosas, denominada de Arenitos de Carrascal. 

1.4.2.20.2.2. HIDROGEOLOGIA 

A presente massa de água, de acordo com Peixinho de Cristo (1998) trata-se de um sistema 
essencialmente poroso, multicamada constituido por três formações aquíferas produtivas: 
Arenitos Finos de Lousões, Calcários Apinhoados de Costa de Arnes e Arenitos de 
Carrascal. Segundo o mesmo autor são independentes do ponto de vista hidráulico e como 
tal, apresentam cargas hidráulicas diferentes e águas com características químicas distintas. 
Nas zonas de afloramento das camadas aquíferas o sistema aquífero é livre. 

A espessura total das formações aquíferas no centro da bacia é desconhecida mas há furos 
com cerca de 300 m  de profundidade que só atingiram os Calcários de Costa de Arnes. 
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Do ponto de vista da produtividade aquífera, a massa de água pode ser dividida em dois 
sectores estruturalmente distintos: um sector a sul materializado pela estreita faixa de 
formações detríticas do Cretácico inferior; e um segundo sector no centro e norte da bacia 
onde afloram os Arenitos e Argilas do Taveiro.  

No sector sul a exploração aquífera visa dar resposta a pequenos abastecimentos. Os furos 
têm tipicamente uma centena e meia de metros de profundidade com caudais da ordem dos 
2 a 5 l/s de acordo com a bibliografia. Estes caudais não devem ser encarados como o limite 
superior das potencialidades das formações aqui encontradas dadas as características 
hidrogeológicas das mesmas. Segundo a mesma bibliografia estas formações, 
nomeadamente toda a série cretácica, produzem caudais da ordem do 20 l/s no centro e 
norte da bacia quando confinadas pelos Arenitos e Argilas do Taveiro. 

No sector centro e norte os Arenitos e Argilas de Taveiro que constituem uma série espessa 
de sedimentos de baixa a muito baixa permeabilidade, dão caudais inferiores a 1 ou 2 l/s. A 
pesquisa de água subterrânea nesta área revela-se muitas vezes um insucesso total. 

1.4.2.20.2.2.1. Principais formações hidrogeológicas 

– Em termos hidrogeológicos podem ser contabilizadas quatro formações distintas. 
Assim têm-se do topo para a base: 

– Arenitos e Argilas de Taveiro - Como já anteriormente referido trata-se da formação 
sobrejacente e  maioritariamente aflorante na área ocupada pela massa de água. 
Embora não faça parte das formações produtivas condiciona as mesmas ao 
apresentar um comportamento tipo aquitardo. A forte componente da fracção argilosa 
desta formação leva a fenómenos de confinamento e semi-confinamento das 
camadas aquíferas subjacentes. Os horizontes mais permeáveis dos Arenitos e 
Argilas de Taveiro parecem ter um nível piezométrico mais elevado que as camadas 
do Cretácico inferior. Assim sendo, a massa de água poderá receber recarga por 
drenância vertical. A pesquisa de água subterrânea nesta formação revela-se muitas 
vezes um insucesso total, dando caudais inferiores a 1 ou 2 l/s. 

– Arenitos Finos de Lousões - afloram a  sul, no flanco norte dos anticlinais de Soure e 
Cabeça Gorda constituindo por isso parte da área de recarga directa da massa de 
água. Apresentam comportamento de aquífero livre onde afloram e de aquífero semi-
confinado a confinado quando subjacente aos Arenitos e Argilas do Taveiro. De entre 
as três formações produtivas que constituem a massa de água é a que possui maior 
interesse hidrogeológico. Segundo a bibliográfica consultada não são individualizados 
valores de produtividade para esta formação, mencionando-se apenas valores 
médios para toda a série cretácica subjacente aos Arenitos e Argilas de Taveiro da 
ordem de 20 l/s por captação. 
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– Calcários Apinhoados de Costa de Arnes - estratigráficamente ocorrem sob os 
Arenitos Finos de Lousões, no terreno ocorrem ainda em contacto directo com a 
formação aquitardo do Taveiro. Tal como a formação anterior aflora a sul, no flanco 
norte dos anticlinais de Soure e Cabeça Gorda onde se dá recarga directa das 
formações cretácicas, e ainda pontualmente nos limites SW, W e NW da massa de 
água. Apresenta um comportamento hidrogeológico do tipo aquífero, em particular 
aquífero cársico a poroso, livre nas zonas onde aflora e confinado no centro e norte 
da bacia onde se encontra subjacente aos Arenitos e Argilas do Taveiro. Em termos 
da sua produtividade não são individualizados valores para esta formação, 
equiparando-se aos Arenitos Finos de Lousões. 

– Arenitos de Carrascal - Trata-se da formação produtiva que está em contacto directo 
com o substrato jurássico. Nos locais onde aflora, nomeadamente a sul no flanco 
norte dos anticlinais de Soure e Cabeça Gorda, e pontualmente a W e NW apresenta-
se como aquífero livre poroso passando a confinado à medida que se caminha em 
direcção ao centro da bacia. Tal como os Arenitos Finos de Lousões e os Calcários 
Apinhoados de Costa de Arnes os seus afloramentos a sul constituem zona de 
recarga directa. Segundo a bibliografia nas áreas onde afloram os arenitos do 
Cretácico inferior, é possível satisfazer pequenos abastecimentos (até 5 l/s) com furos 
de uma centena a centena e meia de metros de profundidade. 

1.4.2.20.2.2.2. Propriedades hidráulicas 

No quadro seguinte é feito um resumo das principais propriedades hiadrulicas da massa de 
águas subterrâneas. 

Quadro 1.4.2.37 – Resumo das principais propriedade s hidráulicas da massa de águas subterrâneas 
Condeixa - Alfarelos 

Formação 
Aptidão 

Hidrogeológica 
Transmissividade 

(m2/dia) 
Caudal   

Especifico (l/s/m) 

Arenitos e 
Argilas do 

Taveiro 
Aquitardo - - 

Arenitos Finos 
de Lousões 

Aquífero poroso 
livre, confinado a 
semi-confinado 

78* 

0.2  

a  

0.84** 

Calcários 
Apinhoados de 
Costa de Arnes 

Aquífero cársico a 
poroso livre, 

confinado a semi-
confinado 

Arenitos de 
Carrascal 

Aquífero poroso 
livre a confinado 

* Mediana da transmissividade 
** valores para o sector sul e norte respectivamente 
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1.4.2.20.2.2.3. Hidrodinâmica 

Em termos de escoamento subterrâneo, considera-se que a região é caracterizada pelas 
direcções das principais linhas de água. Para este caso a linha de água principal e 
dominante é também o rio Mondego, com várias linhas de água a convergirem na sua 
direcção, sendo o fluxo geral subterrâneo efectuado no sentido S-N em direcção às 
margens do rio. 

 
Figura 1.4.2.93 – Principais direcções de fluxo sub terrâneo na massa de águas subterrâneas Condeixa - 

Alfarelos 

1.4.2.20.2.2.4. Hidroquímica 

A caracterização do quimismo da massa de águas  subterrâneas Condeixa – Alfarelos foi 
feita com base nos resultados dos programas de monitorização de vigilância entre Outubro 
de 1997 e Setembro de 2010, e  utilizando a metodologia descrita no ponto 1.4.2. 
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Nesta massa de águas, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 
eléctricas (valores de mediana 383 µS/cm) e pH com valores de mediana na ordem dos 
pH~7,3, ou seja, dentro do intervalo para o consumo humano (Figura 1.4.2.94). Estas águas 
apresentam um valor de mediana de nitrato na ordem dos 4,8 mg/l, um valor bastante 
inferior ao valor paramétrico para consumo humano. Em relação aos elementos menores, 
todos os elementos apresentam valores de medianas abaixo do valor paramétrico para 
consumo humano. No entanto, o ferro, e o manganês, por sua vez, têm um valor máximo de 
respectivamente, 0,3 mg/l e 0,79 mg/l, que superam ligeiramente os valores paramétricos 
para consumo humano. 

 

 
Figura 1.4.2.94 – Quimismo da massa de águas subter râneas Condeixa - Alfarelos 

1.4.2.20.3. Avaliação dos recursos subterrâneos disponíveis 

1.4.2.20.3.1. TAXA DE RECARGA MÉDIA ANUAL A LONGO PRAZO 

1.4.2.20.3.1.1. Delimitação e caracterização geral da área de recarga 

A área de recarga da massa de águas subterrâneas Condeixa-Alfarelos é de 12 km2 e 
corresponde a 7% da área total desta massa de águas subterrâneas (Figura 1.4.2.95).  

Como se disse anteriormente, a recarga do sistema efectua-se através da precipitação que 
cai directamente sobre a zona livre do aquífero, no sector sul da bacia, materializada pelo 
flanco norte dos anticlinais de Soure e Cabeça Gorda e onde afloram os Arenitos Finos de 
Lousões, os Calcários Apinhoados de Costa de Arnes e os Arenitos de Carrascal. Fontes 
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complementares de recarga poderão ser as aluviões do rio de Mouro e fenómenos de 
drenância entre os Arenitos e Argilas de Taveiro. e as camadas do Cretácico inferior. 

Segundo a bibliografia consultada estima-se que a recarga directa pela precipitação seja da 
ordem de 150 mm/ano, sobre uma área de afloramento de, aproximadamente, 21 km2, isto 
é, o equivalente a cerca de 3 hm3/ano.  

Este valor parece ser subestimado face às características da massa de água descrita. 

 
Figura 1.4.2.95 – Delimitação da área de recarga na  massa de águas subterrâneas Condeixa-Alfarelos 

1.4.2.20.3.1.2. Identificação dos principais processos de recarga 

O principal processo de recarga do sistema é feito através da precipitação que cai 
directamente nas formações mais permeáveis. Outros processos de recarga poderão ser os 
fenómenos de drenância que ocorrem entre formações arenosas e argilosas de Taveiro e as 
formações do Cretácico inferior. 

1.4.2.20.3.1.3. Cálculo da recarga água subterrânea 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo foi aproximada neste caso com 
base na bibliografia consultada (150 mm/ano), o que equivale a um volume anual de 
1,8 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1 027 mm e uma área de recarga de 
12 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 1,6 hm3/ano.
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1.4.2.20.3.2. DESCARGA E EXTRACÇÕES 

1.4.2.20.3.2.1. Receptores água subterrânea 

Em termos de descarga, o escoamento orienta-se predominantemente para norte, até à 
planície aluvionar do rio Mondego, que se admite ser a principal estrutura drenante. A 
restante rede hidrográfica, com predomínio do rio Arunca e secundariamente do rio de 
Mouro, constituem igualmente zonas de descarga. 

Seguindo a metodologia indicada no ponto 1.4.2., foi ainda identificada como ecossistemas 
aquáticos e terrestres, potencialmente dependentes da massa de águas subterrâneas, o 
Sítio de Interesse Comunitário Paul de Arzila (Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto). 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 e com o Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, o Sítio compreende uma zona central de paul e uma área 
envolvente, que funciona como faixa de protecção. É atravessado por três valas mas, 
devido à existência de exsurgências e a outros factores topográficos, encontra-se alagado 
durante quase todo o ano. São considerados importantes habitats aquáticos, 
nomeadamente as galerias ribeirinhas mediterrânicas e as águas eutróficas permanentes 
paradas ou lentas com comunidades vasculares dulciaquícolas. Conforme a referida 
Resolução, foram identificados os seguintes habitats potencialmente dependentes das 
águas subterrâneas: 

���� Águas paradas 

���� 3130 - Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea 
uniflorae e ou da Isoëto-Nanojuncetea. 

���� 3150 - Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da 
Hydrocharition. 

���� Charnecas e matos das zonas temperadas 

4020 - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix 
(definido como habitat prioritário) 

���� Pradarias húmidas seminaturais de ervas altas 

���� 6410 - Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion 
caeruleae)  

���� 6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 
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Assim, uma vez que apresentam zonas húmidas, cursos de água permanentes e zonas de 
alagamento permanente e/ou temporário, que podem em algumas zonas estar em conexão 
hidráulica com níveis de água subterrânea e depender da profundidade do nível freático 
para manter as suas características de humidade, resulta que nesta massa de águas 
subterrâneas podem ser considerados ecossistemas aquáticos e terrestres potencialmente 
dependentes de água subterrânea. 

1.4.2.20.3.2.2. Extracções 

A água subterrânea nesta massa de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 
público e consumo privado (Quadro 1.4.2.38). No consumo privado inclui-se a água 
subterrânea captada para abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros 
usos mistos. Existem ainda algumas captações cuja utilização final da água subterrânea 
captada não foi possível de identificar.  

O volume total de água subterrânea captado nesta massa de águas subterrâneas é de  
1 428 773 m3/ano. 

Quadro 1.4.2.38 – Volumes captados na massa de água s subterrâneas Condeixa – Alfarelos 

Volume (m 3/ano) Nº Captações

1 159 077   8

Humano Privado   315   5

Rega  110 678   666

Industrial  122 328   18

Pecuária   0   0

Mistos  34 325   63

 2 050   136

1 428 773   896

Consumo de Água Subterrânea
Condeixa - Alfarelos

Abastecimento  Público

Consumo privado

Sem Informação da Finalidade

Total
 

1.4.2.20.3.3. BALANÇO DE ÁGUA 

O balanço de água foi calculado para esta massa de água subtraindo ao valor das  
disponibilidades hídricas anuais (1,6 hm3/ano), o valor calculado das extracções de água 
subterrânea (1,4 hm3/ano).  

Para esta massa de águas subterrâneas, e com base nos valores actualmente disponíveis, 
o balanço de água é de 0,2 hm3/ano, valor que confirma que as extracções são inferiores 
aos valores das disponibilidades hídricas subterrâneas (~88%) ( 
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Gráfico 1.4.2. 20). 

 

 

 

Gráfico 1.4.2. 20 – Balanço de água na massa de águ as subterrâneas Condeixa-Alfarelos 
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1.4.2.20.4. Modelo conceptual 

A massa de água denominada de Sistema Aquífero Condeixa-Alfarelos corresponde a uma 
bacia sinclinal contida na Bacia Hidrográfica do rio Mondego que por sua vez é parte 
integrante da denominada Unidade Hidrogeológica Orla Ocidental.   

A área do sinclinal, que se estende para Oeste das Serras de Condeixa-Sicó, até ao 
anticlinal de Verride, é limitada a norte pela massa de água das Aluviões do Mondego e, a 
sul, pelos anticlinais diapíricos de Soure e de Cabeça Gorda.  

A massa de água tem como suporte litológico do topo para a base, os Arenitos e Argilas de 
Taveiro (arenitos finos a grosseiros, conglomeráticos, argilas e argilitos, por vezes 
margosos), Arenitos Finos de Lousões (arenitos finos, arenitos arcósicos a subarcósicos, 
grosseiros a muito grosseiros), Calcários Apinhoados da Costa de Arnes (calcários, 
calcários margosos, grés calcários e margas), Arenitos de Carrascal (arenitos argilosos, 
finos a grosseiros, conglomeráticos, com cascalheiras e seixos) 

Hidrogeologicamente, a massa de água trata-se de um sistema essencialmente poroso, 
multicamada. A formação de Arenitos e Argilas de Taveiro é considerado um aquitardo e a 
forte componente da fracção argilosa desta formação leva a fenómenos de confinamento e 
semi-confinamento das camadas aquíferas subjacentes. Assim tem-se como aquíferos 
produtivos as outras três formações geológicas descritas. São independentes do ponto de 
vista hidráulico e como tal, apresentam cargas hidráulicas diferentes e águas com 
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características químicas distintas. As três formações aquíferas têm comportamento de 
aquífero livre quando afloram e semi-confinado a confinado em profundidade e em direcção 
ao centro a bacia. 

A recarga do sistema efectua-se através da precipitação que cai directamente sobre a zona 
livre do aquífero, no sector sul da bacia, materializada pelo flanco norte dos anticlinais de 
Soure e Cabeça Gorda e onde afloram os Arenitos Finos de Lousões, os Calcários 
Apinhoados de Costa de Arnes e os Arenitos de Carrascal. Fontes complementares de 
recarga poderão ser as aluviões do rio de Mouro e fenómenos de drenância entre os 
Arenitos e Argilas de Taveiro. e as camadas do Cretácico inferior. 

Em termos de descargas e sentidos de fluxo, foram identificadas três nascentes localizadas 
na área mais plana, localizada na zona mais Sudeste, duas nascentes nas margens 
esquerda e uma na margem direita do rio Foja. Estas exsurgências funcionam como áreas 
de descarga natural deste sistema aquífero e indiciam que o fluxo subterrâneo do aquífero 
freático se dá no sentido do rio Foja. O rio Mondego, a sul, as lagoas e o Atlântico a oeste, 
são o destino final do escoamento subterrâneo nas camadas aquíferas mais profundas. A 
sudeste, onde afloram os Arenitos e Argilas do Viso parcialmente recobertos por areias, as 
camadas mais superficiais são drenadas pela rede hidrográfica. 

O escoamento orienta-se predominantemente para norte, até à planície aluvionar do rio 
Mondego, que se admite ser a principal estrutura drenante. A restante rede hidrográfica, 
com predomínio do rio Arunca e secundariamente do rio de Mouro, constituem igualmente 
zona de descarga. 

Em termos de escoamento subterrâneo, considera-se que a região é caracterizada pelas 
direcções das principais linhas de água. Para este caso a linha de água principal e 
dominante é também o rio Mondego, com várias linhas de água a convergirem na sua 
direcção, sendo o fluxo geral subterrâneo efectuado no sentido S-N em direcção às 
margens do rio. 

Foram ainda identificadas como ecossistemas aquáticos e terrestres, potencialmente 
dependentes da massa de águas subterrâneas, o Sítio de Interesse Comunitário Paul de 
Arzila (Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto). 
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Figura 1.4.2.96 – Modelo conceptual da massa de águ as subterrâneas Condeixa - Alfarelos 

1.4.2.20.5. Caracterização da massa de água segundo o Artigo 5.º da DQA 

De acordo com o relatório síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas prevista 
na Directiva-Quadro da Água (INAG, 2005), esta massa de águas subterrâneas não estava 
classificada como em risco de incumprimento dos objectivos ambientais. 
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D1_4_2_c – Mapa das massas de águas subterrâneas 



 


