
INDICE  

             v 

 
 

Recarga Artificial de Aquíferos: Aplicação ao sistema aquífero da 

Campina de Faro 

 

INDICE DO TEXTO 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................... 1 

1.1 Enquadramento do tema ................................................................................................ 1 

1.2 Enquadramento da Tese ................................................................................................. 2 

1.3 Objectivos..................................................................................................................... 4 

1.4 Estrutura da Tese .......................................................................................................... 5 

2 ESTADO DA ARTE E LEGISLAÇÃO SOBRE RECARGA ARTIFICIAL DE AQUÍFEROS
........................................................................................................................... 9 

2.1 Introdução .................................................................................................................... 9 

2.2 Definição de recarga artificial de aquíferos .......................................................................10 

2.3 Armazenamento subterrâneo versus armazenamento superficial.........................................11 

2.4 Designações para recarga de aquíferos............................................................................12 

2.4.1 Recarga natural .........................................................................................................12 

2.4.2 Recarga facilitada.......................................................................................................12 

2.4.3 Recarga induzida .......................................................................................................13 

2.4.4 Recarga incidental......................................................................................................13 

2.5 Sistemas de Recarga Artificial.........................................................................................14 

2.5.1 Introdução ................................................................................................................14 

2.5.2 Descrição dos principais sistemas de recarga artificial à superfície....................................16 
2.5.2.1 Bacias de infiltração ou de recarga ............................................................................16 
2.5.2.2 Represas perenes....................................................................................................18 
2.5.2.3 Valas, canais e balsas de infiltração...........................................................................18 
2.5.2.4 Sistemas de recarga por alagamento .........................................................................19 
2.5.2.5 Sistemas de recarga por irrigação .............................................................................19 
2.5.2.6 Reutilização de águas residuais tratadas ....................................................................20 
2.5.2.7 Represas de armazenamento de areia........................................................................20 
2.5.2.8 Modificação no canal de um rio .................................................................................21 
2.5.2.9 Represas com descarga............................................................................................22 
2.5.2.10 Barreiras ou represas subterrâneas..........................................................................22 

2.5.3 Descrição dos sistemas de recarga artificial na zona não saturada....................................22 
2.5.3.1 Poços na zona não saturada .....................................................................................23 
2.5.3.2 Trincheiras e reservatórios de infiltração ....................................................................24 
2.5.3.3 Aquíferos artificiais ..................................................................................................24 

2.5.4 Descrição dos sistemas de recarga artificial em profundidade ..........................................25 
2.5.4.1 Furos de injecção ....................................................................................................25 
2.5.4.2 Furos de armazenamento subterrâneo e de recuperação ..............................................26 
2.5.4.3 Furos conjuntivos ....................................................................................................27 
2.5.4.4 Barreira de filtração.................................................................................................28 

2.6 Planeamento de um projecto de recarga artificial ..............................................................29 

2.6.1 A água destinada à recarga na sua origem ....................................................................30 

2.6.2 Dimensão e esquema das instalações de recarga artificial ...............................................30 



INDICE   

    vi                                                                      

2.6.3 Necessidade e tipo de instalações auxiliares do sistema de recarga artificial ......................31 

2.6.4 Métodos e equipas de controlo e de acompanhamento....................................................31 

2.6.5 Instalações de transporte da água de recarga................................................................31 

2.6.6 Avaliação económica ..................................................................................................31 

2.7 Determinar taxas de infiltração.......................................................................................32 

2.8 Experiências de recarga artificial no mundo......................................................................36 

2.9 Principais Projectos relacionados com o tema “Recarga Artificial de Aquíferos”......................41 

2.9.1 Introdução ................................................................................................................41 

2.9.2 Programas e Projectos de Investigação.........................................................................42 
2.9.2.1 Projecto GABARDINE ...............................................................................................42 
2.9.2.2 Projecto RECLAIMWATER..........................................................................................43 
2.9.2.3 Projecto AGRAR - Augmented Groundwater Resources by Artificial Recharge ..................45 
2.9.2.4 ASR-UK - Aquifer Storage Recovery...........................................................................46 
2.9.2.5 ASCE - Survey of Artificial Recharge ..........................................................................46 
2.9.2.6 AWWARF - Water Quality improvements during ASR questionnaire................................47 

2.9.3 Disseminação de estudos sobre Recarga artificial ...........................................................47 

2.10 Aspectos legislativos sobre a recarga artificial de aquíferos ..............................................48 

2.10.1 Introdução ..............................................................................................................48 

2.10.2 A Directiva-Quadro da Água ......................................................................................49 

2.10.3 Legislação relativa ao regime de utilização dos recursos hídricos ....................................51 

2.10.4 Legislação relativa aos estudos de Avaliação de Impacte Ambiental................................52 

2.10.5 Legislação relativa à definição de Zonas Vulneráveis.....................................................52 

3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO............................................. 57 

3.1 Introdução ...................................................................................................................57 

3.2 Localização geográfica...................................................................................................58 

3.3 Caracterização climatológica e morfológica.......................................................................58 

3.4 Caracterização geológica ...............................................................................................62 

3.5 Caracterização hidrogeológica ........................................................................................67 

3.6 Tectónica.....................................................................................................................68 

3.7 Inventário de informação hidrogeológica..........................................................................69 

3.8 Zona Vulnerável de Faro (ZVF) .......................................................................................71 

3.9 Caracterização hidráulica dos aquíferos ...........................................................................73 

3.10 Caracterização da piezometria com base nos resultados da Rede de Monitorização do SNIRH
........................................................................................................................................75 

3.11 Parâmetros hidráulicos ................................................................................................80 

3.12 Quantificação das extracções de água no aquífero...........................................................81 

3.13 Análise da evolução do escoamento superficial ...............................................................84 

3.14 Quantificação da recarga..............................................................................................93 

3.15 Quantificação do balanço hídrico do aquífero ..................................................................94 

3.16 Caracterização hidroquímica do aquífero ........................................................................95 

3.17 Aspectos sobre a rega e os nitratos nas águas subterrâneas.............................................96 

3.18 Caracterização da concentração de nitratos com base nos resultados da Rede de 
Monitorização do SNIRH......................................................................................................98 

3.19 Vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas .......................................................105 



INDICE  

             vii 

4 ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO DO AQUÍFERO SUPERFICIAL MIO-PLIO-
QUATERNÁRIO E DO AQUÍFERO MIOCÉNICO .................................................. 107 

4.1 Introdução .................................................................................................................107 

4.2 Caracterização geológica/hidrogeológica ........................................................................108 

4.2.1 Aplicação de métodos geofísicos na área de estudo ......................................................108 
4.2.1.1 Introdução ...........................................................................................................108 
4.2.1.2 Sondagens eléctricas verticais.................................................................................109 
4.2.1.3 Métodos electromagnéticos ....................................................................................109 
4.2.1.4 Georadar..............................................................................................................110 

4.2.2 Definição da estrutura geológica ................................................................................111 

4.2.3 Determinação de parâmetros hidráulicos em laboratório ...............................................118 
4.2.3.1 Descrição macroscópica da coluna do solo................................................................119 
4.2.3.2 Análise granulométrica...........................................................................................119 
4.2.3.3 Determinação da permeabilidade a partir da distribuição granulométrica......................122 
4.2.3.4 Caracterização de parâmetros físicos do solo em laboratório, com amostras perturbadas124 
4.2.3.5 Caracterização de parâmetros físicos e hidrodinâmicos do solo em laboratório, com 

amostras indeformadas .........................................................................................124 

4.3 Caracterização do escoamento subterrâneo....................................................................126 

4.3.1 Campanhas de monitorização de níveis piezométricos ..................................................126 

4.4 Caracterização hidrogeoquímica....................................................................................128 

4.4.1 Campanhas de monitorização da qualidade da água subterrânea ...................................128 

4.4.2 Caracterização da concentração de nitratos (temporal e espacialmente) .........................131 

4.5 Quantificação das reservas poluídas no aquífero superficial ..............................................139 

5 DESCRIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DE RECARGA ARTIFICIAL REALIZADAS NO 
AQUÍFERO SUPERFICIAL DA CAMPINA DE FARO ............................................ 143 

5.1 Introdução .................................................................................................................143 

5.2 Abordagem sobre formulação teórica ............................................................................144 

5.3 Ensaios de recarga artificial no Areal Gordo....................................................................145 

5.3.1 Bacias de infiltração .................................................................................................145 
5.3.1.1 Objectivos e metodologia .......................................................................................146 
5.3.1.2 Descrição dos ensaios e resultados obtidos...............................................................146 

5.3.2 Ensaios de injecção ..................................................................................................162 
5.3.2.1 Objectivos e metodologia .......................................................................................162 
5.3.2.2 Descrição dos ensaios e resultados obtidos...............................................................162 

5.4 Ensaios de recarga artificial em Carreiros.......................................................................170 

5.4.1 Bacias de infiltração.................................................................................................170 

5.4.2 Objectivos e metodologia..........................................................................................171 

5.4.3 Descrição dos ensaios de recarga natural e de recarga artificial/traçador ........................172 

5.4.4 Análise dos resultados obtidos durante os episódios de recarga natural (quantidade e 
qualidade) ..............................................................................................................174 

5.4.5 Análise dos resultados obtidos no ensaio de infiltração/traçador (quantidade) .................182 

5.4.6 Análise dos resultados obtidos no ensaio de traçador (qualidade) ..................................185 

5.4.7 Aplicação de métodos geofísicos de resistividade eléctrica durante o ensaio de traçador ...187 

5.5 Síntese conclusiva ......................................................................................................190 

 

 



INDICE   

    viii                                                                      

6 MODELAÇÃO MATEMÁTICA DO ESCOAMENTO SUBTERRÂNEO E DO 
TRANSPORTE DE MASSA E SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO .......................... 193 

6.1 Introdução .................................................................................................................193 

6.2 Descrição do modelo numérico utilizado ........................................................................194 

6.2.1 Introdução ..............................................................................................................194 

6.3 Modelo numérico de escoamento subterrâneo na Campina de Faro ...................................195 

6.3.1 Descrição do modelo conceptual dos aquíferos.............................................................195 

6.3.2 Modelo numérico......................................................................................................198 
6.3.2.1 Dados gerais e geometria.......................................................................................198 
6.3.2.2 Descrição das condições iniciais em regime permanente.............................................200 
6.3.2.3 Descrição das condições de fronteira para o modelo de escoamento ............................204 
6.3.2.4 Condição de fronteira de fluxo constante (limite Norte) ..............................................207 
6.3.2.5 Condição de fronteira de transferência de fluxo (rio Seco) ..........................................208 

6.3.3 Distribuição da recarga natural ..................................................................................209 

6.3.4 Parâmetros hidráulicos .............................................................................................210 

6.3.5 Quantificação das extracções.....................................................................................210 

6.3.6 Resultados obtidos após calibração (regime permanente)..............................................212 

6.3.7 Reajuste da geometria do modelo ..............................................................................214 

6.4 Modelo numérico de transporte de massa na Campina de Faro .........................................215 

6.4.1 Alteração da discretização horizontal e vertical ............................................................215 

6.4.2 Definição das condições temporais e de controlo da simulação.......................................216 

6.4.3 Condições iniciais.....................................................................................................217 

6.4.4 Condições de fronteira do modelo de transporte ..........................................................217 

6.4.5 Parâmetros dos materiais para o modelo numérico de transporte...................................218 

6.4.6 Cenário da recarga natural ........................................................................................219 

6.4.7 Cenários de recarga artificial .....................................................................................219 
6.4.7.1 Cenário da infiltração natural no leito do rio..............................................................222 
6.4.7.2 Cenário de injecção em 13 poços ............................................................................223 
6.4.7.3 Cenário de injecção em 25 poços ............................................................................223 

6.5 SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO COM BASE NA ANÁLISE MULTICRITÉRIO ........................230 

6.5.1 Introdução ..............................................................................................................230 

6.5.2 Estado da arte .........................................................................................................230 

6.5.3 Utilização de uma avaliação multicritério.....................................................................232 
6.5.3.1 Descrição do programa Decision Lab 2000................................................................232 
6.5.3.2 Aspectos de utilização do Decision Lab.....................................................................234 

6.5.4 Formalização do problema de decisão.........................................................................234 
6.5.4.1 Introdução ...........................................................................................................234 
6.5.4.2 Calculo do volume de água máximo recarregável no aquífero .....................................236 
6.5.4.3 Disponibilidade de água para a recarga artificial ........................................................237 
6.5.4.4 Cenários de recarga artificial para a decisão .............................................................237 
6.5.4.5 Critérios de decisão a considerar .............................................................................237 
6.5.4.6 Definição das áreas mais favoráveis à recarga artificial ..............................................238 
6.5.4.7 Definição de custos associados................................................................................239 
6.5.4.8 Definição dos critérios ambientais ...........................................................................241 

7 SINTESE E CONCLUSÕES.............................................................................. 243 

7.1 Síntese conclusiva ......................................................................................................243 

7.2 Prosseguimento da investigação ...................................................................................253 

7.3 Considerações finais....................................................................................................256 



INDICE  

             ix 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................... 259 

ANEXOS .......................................................................................................... 273 

ANEXO 1 - Experiências de recarga artificial de aquíferos no mundo 
ANEXO 2 - A Directiva-Quadro da Água 
ANEXO 3 - Perfis Geológicos na Campina de Faro 
ANEXO 4 - Descrição do modelo numérico FEFLOW utilizado para a modelação do 
escoamento e do transporte de massa no aquífero da Campina de Faro    
ANEXO 5 - Estimativa dos valores de recarga mensal na área modelada, para os anos 
hidrológicos de 2006/2007 e 2007/2008 
ANEXO 6 - Estudo antecedente de aplicação do DECISION LAB 2000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE   

    x                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE  

             xi 

 
INDICE DE FIGURAS 
 
Figura 2.1 – Exemplos de métodos de recarga à superfície. .....................................................16 
Figura 2.2 – Esquema simplificado de uma Bacia de infiltração.................................................17 
Figura 2.3 – Esquema simplificado sobre o ciclo de reutilização de águas residuais.....................20 
Figura 2.4 – Esquema simplificado de uma represa de armazenamento.....................................21 
Figura 2.5 – Esquema simplificado de uma represa no leito do rio e pequena bacia de percolação a 

montante (extraído de Gale e Dillon, 2005) ..................................................................22 
Figura 2.6 – Esquema simplificado de uma represa no leito do rio com zona de descarga (extraído 

de Gale e Dillon, 2005) ..............................................................................................22 
Figura 2.7 – Esquema simplificado de uma Barreira subterrânea ..............................................22 
Figura 2.8 – Exemplos de tecnologias de recarga artificial em profundidade, na zona não saturada 

(Topper et al., 2004 in SEWRPC, 2006). .......................................................................23 
Figura 2.9 – Esquema de métodos de injecção directos (Topper et al., 2004 in SEWRPC, 2006). ..25 
Figura 2.10 – Esquema simplificado dos sistemas de armazenamento subterrâneo e recuperação 

(Aquifer storage and recovery, ASR e Aquifer Storage Transfer and Recovery, ASTR).........26 
Figura 2.11 – Esquema simplificado de uma barreira de furos de recarga induzida .....................28 
Figura 2.12 – Distribuição espacial do número de casos de recarga artificial no mundo –.............36 
Figura 2.13 – Vista aérea das instalações de recarga artificial do Projecto Água Fria, no Arizona 

(CAP, 2007)..............................................................................................................39 
Figura 2.14 – Vista aérea dos sistemas de recarga relativos aos Projectos de Avra Valley e Lower 

Santa Cruz. Operações de manutenção de raspagem do fundo realizadas numa das bacias 
(CAP, 2007)..............................................................................................................39 

Figura 2.15 - Pormenor do esquema do Complexo de recarga artificial de Menashe e fotografia da 
bacia de decantação assinalada no mapa, tirada durante a visita de estudo a Israel (em 
Maio/2006)...............................................................................................................40 

Figura 2.16 – Ilustração esquemática do processo de infiltração e fotografia aérea do Complexo de 
recarga artificial de Shafdan (Israel) (Bensabat, 2006)...................................................41 

Figura 2.17 - Pormenor de duas bacias de infiltração no Complexo de recarga artificial de Shafdan 
durante a visita de estudo a Israel (em Maio/2006). ......................................................41 

Figura 3.1 – Localização geográfica da área de estudo ............................................................58 
Figura 3.2 – Estações climatológicas/udométricas mais próximas da área de estudo...................59 
Figura 3.3 – Séries de precipitação anual nas estações de São Brás de Alportel, Estói e Quelfes 

(período compreendido entre 1901-2001. Dados provenientes do SNIRH) ........................60 
Figura 3.4 – Série de temperatura média mensal na estação de São Brás de Alportel .................60 
Figura 3.5 – Histograma mensal da precipitação média mensal para as estações de São Brás de 

Alportel e Estói (dados provenientes do SNIRH) ............................................................61 
Figura 3.6 – Polígonos de Thiessen para a área de drenagem da bacia hidrogáfica do rio Seco e ..62 
Figura 3.7 – Localização do sistema aquífero da Campina de Faro (M12) na Orla Meridional Algarvia63
Figura 3.8 – Localização da área de estudo no sistema aquífero da Campina de Faro e mapa 

geológico..................................................................................................................63 
Figura 3.9 – Topografia da superfície do topo da formação do Miocénico na região da Campina de 

Faro (extraído de Silva, 1988).....................................................................................66 
Figura 3.10 – Perfis geológicos na Campina de Faro e sua localização no mapa geológico............67 
Figura 3.11 – Base de dados do LNEC INVENTAR_Faro............................................................70 
Figura 3.12 – Localização dos pontos de água inventariados para a base de dados INVENTAR_Faro71
Figura 3.13 – Pontos de água localizados na área de estudo e fotografia de um poço com nora....71 
Figura 3.14 – Delimitação geográfica da Zona Vulnerável de Faro, sistemas aquíferos incluídos 

(IDRHA) e rede de monitorização do SNIRH/INAG .........................................................72 
Figura 3.15 – Modelo de escoamento subterrâneo desenvolvido na zona da Campina de Faro, para 

dois períodos: Outubro/Novembro de 1983 e Abril de 1984 (extraído de Silva et al., 1986) 74 
Figura 3.16 – Distribuição da piezometria definida para a unidade da Campina de Faro...............75 
Figura 3.17 – Mapa de localização dos pontos de água monitorizados pelas redes do SNIRH........76 
Figura 3.18 - Diagramas de caixa para os níveis piezométricos nos 22 furos activos da rede de 

monitorização do SNIRH inseridos na ZVF, entre 1969 e 2007.........................................77 
Figura 3.19 – Variação sazonal da piezometria na rede de monitorização do SNIRH observada em 

poços que captam o aquífero freático (areias e cascalheiras do Mio-Plio-Quaternário) no M12.77
Figura 3.20 - Variação sazonal da piezometria na rede de monitorização do SNIRH observada em 

furos que captam o aquífero confinado (calcarenitos do Miocénico) no M12.......................78 
Figura 3.21 – Níveis piezométricos registados na rede de monitorização do SNIRH do aquífero 

freático e confinado relativos ao M12 e ZVF, em Outubro de 2006. ..................................78 
Figura 3.22 – Níveis piezométricos registados na rede de monitorização do SNIRH do aquífero 

freático e confinado relativos ao M12 e ZVF, em Abril de 2007. .......................................80 
Figura 3.23 – Volume anual extraído dos furos de extracção municipais no concelho de Faro       



INDICE   

    xii                                                                      

(cf. Stigter, 2005) .....................................................................................................82 
Figura 3.24 – Ocupação do solo (Corine Land Cover 2000) na área ocupada pelo sistema aquífero 

da Campina de Faro e pelo concelho de Faro.................................................................84 
Figura 3.25 – Localização dos principais cursos da água na região em estudo e das....................85 
Figura 3.26 – Variação anual do escoamento superficial registado nas estações hidrométricas de 

Coirro da Burra e Rio Seco e sua comparação com os valores de precipitação anual 
registados na estação udométrica de Estói (período de análise compreendido entre 1995 e 
2007).......................................................................................................................86 

Figura 3.27 – Variação do caudal médio diário registado nas duas estações hidrométricas do Rio 
Seco (período compreendido entre os anos hidrológicos de 1995/96 e 2004/05) e 
comparação com os valores de precipitação anual registados em Estói.............................87 

Figura 3.28 – Curva de duração do caudal médio diário, para o período de um ano, nas estações 
hidrométricas de Coito da Burra e Rio Seco (período de análise 01/10/1995 e 30/09/2005).87 

Figura 3.29 – Medições de caudal em quatro pontos do rio Seco em Abril de 1985 .....................90 
Figura 3.30 – Percentagem do caudal inicial na secção do rio Seco entre as duas estações 

hidrométricas (modificado de Lobo Ferreira et al., 2006) ................................................90 
Figura 3.31 - Comparação entre o caudal médio diário nas duas estações do rio Seco e a 

precipitação diária em Estói (ano hidrológico 1995/96)...................................................91 
Figura 3.32 - Comparação entre o caudal médio diário nas duas estações do rio Seco e a 

precipitação diária em Estói (ano hidrológico 1996/97)...................................................91 
Figura 3.33 - Comparação entre o caudal médio diário nas duas estações do rio Seco e a 

precipitação diária em Estói (ano hidrológico 1997/98)...................................................92 
Figura 3.34 - Comparação entre o caudal médio diário nas duas estações do rio Seco e a 

precipitação diária em Estói (ano hidrológico 2000/01)...................................................92 
Figura 3.35 - Comparação entre o caudal médio diário nas duas estações do rio Seco e a 

precipitação diária em Estói (ano hidrológico 2001/02)...................................................92 
Figura 3.36 – Comparação entre o caudal médio diário nas duas estações do rio Seco e a 

precipitação diária em Estói (ano hidrológico 2002/03)...................................................93 
Figura 3.37 – Distribuição da recarga na área de estudo. Variações anuais nos parâmetros 

modelados num solo aluvionar (Atac) e num regosolo (Rgc) (extraída de Lobo-Ferreira et al., 
2006).......................................................................................................................94 

Figura 3.38 – Distribuição da salinização nos aquíferos superior e inferior da Campina de Faro 
(Silva et al., 1986) ....................................................................................................96 

Figura 3.39 - Mapeamento da concentração de nitratos pelo método da krigagem ordinária. 
Mapeamento da concentração de nitratos na ZVF com dados da ARH-Algarve de Novembro 
de 2003 (extraído de Stigter, 2005).............................................................................96 

Figura 3.40 – Diagramas de caixa para as concentrações de nitratos nos furos da rede de 
monitorização do SNIRH inseridos na ZVF, entre 1995 e 2006.........................................99 

Figura 3.41 – Concentrações de nitratos na rede de qualidade do SNIRH dos furos/poços que 
captam o aquífero freático (areias e cascalheiras do Mio-Plio-Quaternário) e precipitação 
mensal registada em Estói. .......................................................................................100 

Figura 3.42 – Concentração de nitratos no furo 611/240 versus escoamento superficial na........101 
Figura 3.43 - Concentrações de nitratos na rede de qualidade do SNIRH dos furos/poços que 

captam o aquífero confinado (calcarenitos do Miocénico) e precipitação mensal registada em 
Estói. .....................................................................................................................102 

Figura 3.44 - Distribuição da concentração de nitratos registados na rede de monitorização do 
SNIRH do aquífero freático relativo ao M12 e ZVF, em Maio de 2006..............................103 

Figura 3.45 - Distribuição da concentração de nitratos registados na rede de monitorização do 
SNIRH do aquífero freático relativo ao M12 e ZVF, em Outubro de 2006.........................103 

Figura 3.46 – Distribuição da concentração de nitratos registados na rede de monitorização do 
SNIRH do aquífero confinado relativo ao M12 e ZVF, em Maio de 2006...........................103 

Figura 3.47 – Distribuição da concentração de nitratos registados na rede de monitorização do 
SNIRH do aquífero confinado relativo ao M12 e ZVF, em Outubro de 2006......................105 

Figura 3.48 - Mapa de vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição utilizando o índice 
DRASTIC, aplicado à região da ZVF............................................................................106 

Figura 3.49 – Mapa de vulnerabilidade das águas subterrâneas utilizando ...............................106 
Figura 4.1 – Localização em fotografia aérea das setes SEVs realizadas na Campina de Faro 

(adaptado de Medeiros, 2006)...................................................................................109 
Figura 4.2 – Resultados obtidos nos cincos perfis realizados no caso de estudo de Conceição por 

métodos electromagnéticos (adaptado de Figueiredo, 2006) .........................................110 
Figura 4.3 – Localização dos perfis e modelo de resistividade eléctrica obtido num dos perfis 

realizados no caso de estudo de Conceição (extraído de Mota, 2006) .............................111 
Figura 4.4 – Extracto do resultado do georadar num dos perfis (Perfil 3) realizados no caso de 

estudo de Conceição (extraído de Oliveira, 2006) ........................................................111 
Figura 4.5 – Localização de pontos de água com informação geológica de acordo com as 

referências referidas no mapa. ..................................................................................112 



INDICE  

             xiii 

Figura 4.6 – Perfis geológicos propostos por Silva et al. (1986) na Campina de Faro.................113 
Figura 4.7 - Isolinhas da cota da base do aquífero Miocénico carbonatado na Campina de Faro e 

perfil N-S contendo informação de logs de furos e resistividades aparentes de SEVs, ambos 
adaptados de Geinaert et al. (1982) ..........................................................................114 

Figura 4.8 - Interpolação da profundidade da base do aquífero freático na Campina de Faro......115 
Figura 4.9 – Interpolação da profundidade da base do aquífero confinado (Miocénico carbonatado)116
Figura 4.10 – Classificação textural das amostras de solos recolhidas nas bacias de infiltração e 

piezómetros do Areal Gordo e de Carreiros .................................................................121 
Figura 4.11 – Curvas granulométricas relativas às amostras de solos de Carreiros e do Areal Gordo122
Figura 4.12 – Mapa de localização dos pontos de água inventariados durante as campanhas de 

monitorização .........................................................................................................126 
Figura 4.13 – Variação do nível piezométrico nos pontos de água amostrados .........................127 
Figura 4.14 – Mapa de piezometria resultante da interpolação com os valores da campanha de 

monitorização de Setembro/Outubro de 2006 .............................................................129 
Figura 4.15 – Mapa de piezometria resultante da interpolação com os valores da campanha de 

monitorização de Abril de 2007 .................................................................................129 
Figura 4.16 - Mapa de piezometria resultante da interpolação com os valores da campanha de 

monitorização de Outubro de 2007 ............................................................................130 
Figura 4.17 - Mapa de piezometria resultante da interpolação com os valores da campanha de 

monitorização de Abril de 2008 .................................................................................130 
Figura 4.18 – Diagrama de Piper com os resultados das análises químicas das amostras da 

campanha de Abril/2007 ..........................................................................................132 
Figura 4.19 - Diagrama de Piper com os resultados das análises químicas das amostras da 

campanha de Outubro/2007 .....................................................................................132 
Figura 4.20 – Variação sazonal da concentração de NO3 nos pontos de água amostrados (aquífero 

superficial) .............................................................................................................135 
Figura 4.21 – Distribuição espacial da concentração de nitratos de acordo com os valores obtidos 

durante a campanha de monitorização de Setembro/Outubro de 2006 ...........................137 
Figura 4.22 – Distribuição espacial da concentração de nitratos de acordo com os valores obtidos 

durante a campanha de monitorização de Abril de 2007 ...............................................137 
Figura 4.23 – Distribuição espacial da concentração de nitratos de acordo com os valores obtidos 

durante a campanha de monitorização de Outubro de 2007 ..........................................138 
Figura 4.24 - Distribuição espacial da concentração de nitratos de acordo com os valores obtidos 

durante a campanha de monitorização de Abril de 2008 ...............................................138 
Figura 5.1 – Localização das áreas de estudo.......................................................................144 
Figura 5.2 - Relação entre dimensão média das partículas e as propriedades do armazenamento 

das formações (Stephnes et al., 1997).......................................................................145 
Figura 5.3 – Coluna litológica do piezómetro LNEC4 e sua relação com o perfil vertical dos estratos 

litológicos na zona não saturada, no Areal Gordo. Pormenor da bacia de infiltração nas areias 
vermelhas (Lobo Ferreira et al., 2007b) .....................................................................147 

Figura 5.4 – Localização da zona de implantação das bacias de infiltração (2ª e 3ª) e piezómetro 
de monitorização LNEC4 no Areal Gordo (mapa retirado do Google Earth) ......................148 

Figura 5.5 – Bacia de infiltração na 2ª camada litológica, antes e após o seu enchimento. Pormenor 
do piezómetro LNEC4 durante o registo manual da profundidade do nível da água...........148 

Figura 5.6 – Variação da altura da água na bacia de infiltração na 2ª camada litológica, durante o 
ensaio de recarga de três dias (Lobo Ferreira et al., 2007b)..........................................149 

Figura 5.7 – Variação da altura da água na bacia de infiltração na 2ª camada, separadamente para 
cada um dos três dias do ensaio de recarga................................................................149 

Figura 5.8 – Profundidade ao nível da água no piezómetro LNEC4, durante a realização do ensaio 
de infiltração na bacia na 2ª camada litológica ............................................................152 

Figura 5.9 – Parâmetros de qualidade da água registados no piezómetro LNEC4, durante a 
realização do ensaio de infiltração na bacia na 2ª camada litológica...............................152 

Figura 5.10 – Esquema da bacia de infiltração na 2ª camada litológica e piezómetro ................152 
Figura 5.11 – Pormenor da bacia da 3ª camada (início do enchimento) e do equipamento instalado 

para monitorização do nível da água durante o ensaio .................................................154 
Figura 5.12 – Pormenor da bacia de infiltração na 3ª camada durante o ensaio de traçador e 

localização das cápsulas instaladas para monitorização da zona não satura a profundidades 
de 20 cm, 60 cm e 100 cm (Lobo Ferreira et al., 2007b) ..............................................154 

Figura 5.13 - Variação da altura da água na bacia de infiltração na 3ª camada litológica, durante o 
ensaio de infiltração e de traçador. Comparação com o caudal adicionado à bacia durante o 
ensaio. ...................................................................................................................155 

Figura 5.14 – Evolução temporal das taxas de infiltração estimada durante os ensaios de 
enchimento/infiltração na bacia da 3ª camada ............................................................157 

Figura 5.15 – Variação da profundidade ao nível no piezómetro LNEC4 durante o ensaio de 
infiltração na bacia da 3ª camada ..............................................................................158 

Figura 5.16 – Variação da condutividade eléctrica e da concentração de cloretos na água da bacia 



INDICE   

    xiv                                                                      

durante o ensaio de traçador ....................................................................................158 
Figura 5.17 – Variação da condutividade eléctrica na zona não saturada durante o ensaio de 

traçador na bacia de infiltração da 3ª camada (Lobo Ferreira et al., 2007b) ....................159 
Figura 5.18 – Variação da condutividade eléctrica observada ao longo do tempo, na zona não 

saturada durante o ensaio de traçador .......................................................................160 
Figura 5.19 – Parâmetros de qualidade da água observados no piezómetro LNEC4 durante o ensaio 

de infiltração e de traçador na bacia da 3ª camada ......................................................161 
Figura 5.20 – Variação da condutividade eléctrica e da concentração de cloretos observada no 

piezómetro LNEC4 durante o ensaio de infiltração e de traçador na bacia da 3ª camada...161 
Figura 5.21 - Localização da área de realização dos ensaios de injecção no poço e no LNEC6 e ..162 
Figura 5.22 – Algumas fotografias do poço de grande diâmetro, onde foi realizado o ensaio de 

injecção, durante instalação do equipamento de monitorização, no início do ensaio e quando 
o nível piezométrico estabilizou muito próximo da superfície, no final do 3º ensaio (Lobo 
Ferreira et al., 2007b)..............................................................................................163 

Figura 5.23 – Variação da profundidade ao nível registada no poço durante os ensaios de injecção 
(Lobo Ferreira et al., 2007b) .....................................................................................165 

Figura 5.24 – Curvas de infiltração obtidas no ensaio do poço para três cargas hidráulicas ........165 
Figura 5.25 – Taxa de infiltração calculada durante o 3º ensaio de injecção no poço.................165 
Figura 5.26 – Regressão entre a taxa de infiltração e a carga hidráulica no último ensaio do poço167 
Figura 5.27 – Variação da profundidade ao nível no piezómetro LNEC5 e das concentrações de 

cloretos e nitratos, durante os ensaios de injecção no poço...........................................168 
Figura 5.28 – Condutividade eléctrica e concentrações de NO3 e Cl obtidas no poço, no LNEC5 e no 

furo de captação, antes e após o ensaio de injecção no poço ........................................168 
Figura 5.29 – Sistema de injecção utilizado para o furo de diâmetro intermédio (LNEC6) ..........169 
Figura 5.30 – Variação da profundidade ao nível registada no furo LNEC6 durante o ensaio de 

injecção (Lobo Ferreira et al., 2007b).........................................................................170 
Figura 5.31 – Do lado esquerdo um esquema vertical e em planta das bacias de infiltração e 

piezómetros no leito do rio Seco, em Carreiros. Do lado direito um pormenor do rio no 
mesmo local, durante a estação húmida e durante a estação seca .................................171 

Figura 5.32 – Sensor de medição do nível de água instalado no leito do rio Seco, respectiva secção 
transversal e equipamento de registado contínuo de dados...........................................172 

Figura 5.33 – Esquema hidrogeológico conceptual da área das bacias de infiltração de Carreiros 172 
Figura 5.34 – Pormenor da bacia de infiltração (Sul) de Carreiros, antes e durante a realização do 

ensaio de infiltração.................................................................................................173 
Figura 5.35 – Colocação do traçador (NaCl) na bacia de infiltração de Carreiros .......................173 
Figura 5.36 – Pormenor durante o enchimento da bacia e da infiltração do traçador .................174 
Figura 5.37 – Vista para Sul da Bacia de infiltração durante o ensaio de traçador e equipamento 

instalado ................................................................................................................174 
Figura 5.38 - Níveis piezométricos registadas nos piezómetros de Carreiros, durante a estação 

húmida (Out/2006 – Mar/2007). Precipitação diária registada na estação climatológica de 
Estói e caudal médio diário registado na estação de Coiro da Burra................................175 

Figura 5.39 – Concentrações de nitratos nos piezómetros de Carreiros, durante a estação húmida 
(Out/2006 – Mar/2007). Precipitação diária registada na estação climatológica de Estói e 
caudal médio diário registado na estação de Coiro da Burra ..........................................175 

Figura 5.40 – Registo da profundidade ao nível no piezómetro LNEC1, após os primeiros eventos de 
escoamento superficial no rio Seco. Comparação de resultados com os valores de 
precipitação diária registados na estação climatológica de São Brás de Alportel e com os 
valores do escoamento superficial diário médio, registado na estação hidrométrica de Coiro 
da Burra, para o mesmo período em análise (Lobo Ferreira et al., 2007b) ......................176 

Figura 5.41 - Registo de parâmetros de qualidade da água (condutividade eléctrica, NO3 e Cl) no 
piezómetro LNEC1, após os primeiros eventos de escoamento superficial no rio Seco (Lobo 
Ferreira et al., 2007b)..............................................................................................177 

Figura 5.42 – Variação do nível de água registado nas duas secções transversais, a montante e a 
jusante das bacias de infiltração, durante a estação húmida (Out/2007 – Mar/2008) .......177 

Figura 5.43 – Curvas de vazão determinadas para as secções do rio a Norte e Sul das bacias de 
infiltração pela aplicação da fórmula de Chézy. Eixo dos xx representa (Q/√i) .................178 

Figura 5.44 – Correlação entre o nível de água na bacia de infiltração e volume de água infiltrado179
Figura 5.45 – Parâmetros de qualidade da água medidos no piezómetro LNEC1, durante a estação 

húmida (Outubro/2007 a Abril/2008) .........................................................................180 
Figura 5.46 – Variação da profundidade ao nível e concentração de NO3 registadas no piezómetro 

LNEC1, durante a estação húmida (Outubro/2007 a Abril/2008)....................................180 
Figura 5.47 - Parâmetros de qualidade da água medidos no piezómetro LNEC2, durante a estação 

húmida (Outubro/2007 a Abril/2008) .........................................................................181 
Figura 5.48 - Variação da profundidade ao nível e concentração de NO3 registadas no piezómetro 

LNEC2, durante a estação húmida (Outubro/2007 a Abril/2008)....................................181 
Figura 5.49 – Parâmetros de qualidade da água medidos no piezómetro LNEC3, durante a estação 



INDICE  

             xv 

húmida (Outubro/2007 a Abril/2008) .........................................................................182 
Figura 5.50- Variação da profundidade ao nível e concentração de NO3 registadas no piezómetro 

LNEC3, durante a estação húmida (Outubro/2007 a Abril/2008)....................................182 
Figura 5.51 – Profundidade ao nível de água registada no pequeno piezómetro colocado no interior 

da bacia durante o ensaio de infiltração......................................................................184 
Figura 5.52 – Níveis piezométricos registados nos piezómetros (LNEC1, LNEC2, LNEC3) de 

Carreiros, durante o ensaio de infiltração/traçador na bacia Sul.....................................185 
Figura 5.53 – Parâmetros de qualidade da água (condutividade eléctrica, concentrações de Cl e 

NO3) e profundidade ao nível monitorizados no piezómetro LNEC1 durante o ensaio de 
traçador na bacia de infiltração de Carreiros (Lobo Ferreira et al., 2007b) ......................186 

Figura 5.54 – Evolução de parâmetros de qualidade da água durante o ensaio de traçador na bacia 
de Carreiros............................................................................................................187 

Figura 5.55 – Localização dos sete perfis de resistividade eléctrica realizados no caso de estudo de 
Carreiros (Mapa de base retirado do Google Earth) (extraído de Mota, 2007)..................188 

Figura 5.56 – Modelo de resistividade eléctrica resultante no Perfil I, correspondente à situação de 
referência (Janeiro de 2007), localização dos piezómetros LNEC e de outros perfis de 
resistividade que cruzam este alinhamento N-S (adaptado de Mota, 2007) .....................189 

Figura 5.57 – Modelo de resistividade eléctrica para os perfis transversais ao leito do rio (Perfis II a 
V), correspondentes à situação de referência (Janeiro de 2007) (adaptado de Mota, 2007)190 

Figura 5.58 – Modelos de resistividade eléctrica obtidos no Perfil I, antes, durante e após o ensaio 
de traçador na bacia de infiltração do leito do rio Seco, em Carreiros (modificado de Mota, 
2007).....................................................................................................................191 

Figura 5.59 - Regressão entre a taxa de infiltração e a percentagem de areia ..........................192 
Figura 5.60 - Regressão linear entre a taxa de infiltração e carga hidráulica ............................192 
Figura 6.1 - Modelo conceptual criado para o modelo de escoamento subterrâneo da área de 

estudo na Campina de Faro. .....................................................................................196 
Figura 6.2 - Visualização camadas modeladas e secções transversais que atravessam a área, ...197 
Figura 6.3 - Malha de elementos finitos para o modelo 3D de escoamento subterrâneo.............198 
Figura 6.4 - Distribuição espacial das espessuras definidas para cada camada do modelo de 

escoamento (1ª, 2ª e 3ª camada) .............................................................................199 
Figura 6.5 - Níveis piezométricos médios medidos em poços (aquífero freático) .......................201 
Figura 6.6 - Níveis piezométricos médios medidos em poços com furo (aquífero semi-confinado) 

(interpolação por “distância inversa ponderada”) .........................................................201 
Figura 6.7 - Distribuição sazonal da piezometria no aquífero superficial...................................202 
Figura 6.8 - Distribuição....................................................................................................203 
Figura 6.9 - Distribuição das condições iniciais de piezometria na área modelada, para o aquífero 

freático ..................................................................................................................205 
Figura 6.10 - Distribuição das condições iniciais de piezometria na área modelada, para o aquífero 

semi-confinado........................................................................................................205 
Figura 6.11 - Localização das condições de fronteira definidas para o modelo de escoamento 

subterrâneo (aquífero freático e confinado).................................................................207 
Figura 6.12 - Definição de valores do nível de água no rio para a condição de fronteira de 

transferência de fluxo e restrições aplicadas ...............................................................209 
Figura 6.13 - Distribuição dos valores médios anuais de recarga de uma série de 10 anos, 

utilizados como dado de entrada para o modelo em regime permanente (1ª camada)......211 
Figura 6.14 - Condutividade hidráulica no aquífero freático (1ª camada) .................................211 
Figura 6.15 - Calibração do modelo de escoamento subterrâneo ............................................212 
Figura 6.16 - Distribuição da piezometria no aquífero freático (sem calibração)........................213 
Figura 6.17 - Distribuição da piezometria no........................................................................213 
Figura 6.18 - Distribuição da piezometria no aquífero freático (com efeito das extracções e 

calibração)..............................................................................................................213 
Figura 6.19 - Distribuição da piezometria no........................................................................213 
Figura 6.20 - Esquema simplificado do balanço de fluxo do modelo, em termos de entradas e 

saídas do sistema em regime permanente ..................................................................214 
Figura 6.21 - Condições iniciais para o modelo de transporte: concentração de NO3 e nível 

piezométrico no aquífero freático...............................................................................217 
Figura 6.22 - Evolução temporal das concentrações de NO3 e da piezometria durante um cenário de 

recarga natural .......................................................................................................226 
Figura 6.23 - Evolução temporal das concentrações de NO3 e da piezometria durante um cenário de 

recarga induzida no leito do rio .................................................................................227 
Figura 6.24 - Evolução temporal das concentrações de NO3 e da piezometria durante um cenário de 

recarga artificial em 13 poços dispersos pela área da Campina de Faro (caudal de injecção = 
400 m3/d, durante 5 anos intercalados para um tempo total de simulação de 10 anos; ....228 

Figura 6.25 - Evolução temporal das concentrações de NO3 e da piezometria durante um cenário de 
recarga artificial em 25 poços dispersos pela área da Campina de Faro (caudal de injecção = 
400 m3/d, durante 5 anos intercalados para um tempo total de simulação de 10 anos; ....229 



INDICE   

    xvi                                                                      

Figura 6.26 - Aplicação preliminar do índice GABA-IFI à área de estudo da Campina de Faro 
(coincidente com a área do modelo de escoamento subterrâneo) (Oliveira et al., 2008) ...240 

Figura 7.1 – Organigrama para a estruturação do problema de decisão a formular para o Decision 
Lab 2000................................................................................................................254 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 



INDICE  

             xvii 

 
INDICE DE QUADROS 
 
Quadro 2.1 – Taxas de infiltração recomendadas de acordo com a classificação textural USDA 

(WDOE, 2003 in Massmann, 2003) ..............................................................................35 
Quadro 2.2 – Taxas de infiltração recomendadas de acordo com o ensaio de gradação ASTM 

(WDOE, 2003 in Massmann, 2003) ..............................................................................35 
Quadro 2.3 - Inventário do número de casos de Recarga artificial no mundo por continente ........37 
Quadro 2.4 – Descrição sumária dos casos de estudo abordados no Projecto RECLAIMWATER 

(http://www.reclaim-water.org) ..................................................................................44 
Quadro 3.1 – Informação geral sobre as estações climatológicas/udométricas mais próximas da 

área de estudo ..........................................................................................................59 
Quadro 3.2 – Descrição estatística calculada para as séries de precipitação anual registadas nas 

estações climatológicas mais próximas de área de estudo...............................................61 
Quadro 3.3 – Listagem das tabelas disponíveis na base de dados INVENTAR_Faro e a informação 

que cada uma contém (Oliveira e Lobo Ferreira, 1995; Oliveira et al., 1997) ....................70 
Quadro 3.4 - Caracterização de pontos de água pertencentes à rede de monitorização de 

piezometria do SNIRH inseridos na ZVF (a)...................................................................79 
Quadro 3.5 – Parâmetros hidráulicos características das formações aquíferas ............................80 
Quadro 3.6 – Valores de permeabilidade, porosidade total, retenção específica e cedência 

específica determinados no aquífero freático (Mio-Plio-Quaternário) com diferentes 
metodologias/ensaios (cf. Silva, 1988).........................................................................81 

Quadro 3.7 – Características dos furos de extracção no concelho de Faro (adaptado de Stigter, 
2005).......................................................................................................................82 

Quadro 3.8 – Consumos de água subterrânea para rega, determinados para cada classe de 
ocupação do solo do Corine Land Cover, calculados em Lobo Ferreira, et al. (2006) com base 
nos valores referidos no PBHRA...................................................................................83 

Quadro 3.9 – Extracções de água subterrânea para rega, determinados para cada classe de 
ocupação do solo do Corine Land Cover, calculada em Lobo Ferreira, et al. (2006) com base 
nos valores referidos no PBHRA...................................................................................83 

Quadro 3.10 – Períodos sem registo de dados no período de análise comum às duas estações 
hidrométricas do rio Seco (entre 01/10/1995 e 30/09/2005) ..........................................85 

Quadro 3.11 – Escoamento superficial, caudal máximo e médio anual calculados para as estações 
hidrométricas de Coiro da Bura e Rio Seco, no período compreendido entre os anos 
hidrológicos de 1985/86 e 2006/07..............................................................................85 

Quadro 3.12 – Características do escoamento superficial nas estações de Coiro da Burra e Rio 
Seco, para valores comuns de ambas as séries analisadas (período de análise 01/10/1995 e 
30/09/2005). ............................................................................................................88 

Quadro 3.13 – Diferença entre o escoamento superficial anual registado nas duas estações 
hidrométricas do rio Seco e diferença entre o caudal médio diário entre as duas mesmas 
estações. Comparação com os valores de precipitação anual registada em Estói para os anos 
hidrológicos de 1995/96 e 2004/05..............................................................................89 

Quadro 3.14 – Determinação do escoamento superficial na estação de Rio Seco reduzido por uma 
percentagem e diferença calculada nas duas estações hidrométricas do rio Seco ...............89 

Quadro 3.15 – Caracterização de pontos de água pertencentes à rede de monitorização da 
qualidade do SNIRH inseridos na ZVF (a)....................................................................104 

Quadro 4.1 – Sumário de informação de diferentes fontes bibliográficas sobre a estrutura geológica 
presente na Campina de Faro definida com base em logs de furos e de piezómetros e na 
interpretação de SEVs ..............................................................................................117 

Quadro 4.2 – Classificação textural das amostras de solos de Carreiros e do Areal Gordo e valores 
de permeabilidade. ..................................................................................................120 

Quadro 4.3 – Parâmetros físicos e hidráulicos do solo determinados pelos ensaios laboratoriais em 
amostras deformadas e ensaios em coluna de solo em amostras indeformadas, do Areal 
Gordo ....................................................................................................................125 

Quadro 4.4 – Listagem de pontos de água e resultados das campanhas de monitorização da 
piezometria e amostragem (parâmetros medidos in situ)..............................................133 

Quadro 4.5 – Concentrações de NO3 e SO4 medidas nas quatro campanhas de amostragem.....134 
Quadro 4.6 – Parâmetros estatísticos calculados para caracterização hidrogeoquímica das águas 

subterrâneas da área de estudo ................................................................................135 
Quadro 4.7 - Evolução da área poluída na Campina de Faro nas três campanhas de monitorização 

de qualidade da água...............................................................................................139 
Quadro 5.1 - Quantificação do volume de água infiltrado e taxa de infiltração para cada ensaio de 

recarga na bacia da 2ª camada .................................................................................149 
Quadro 5.2 – Parâmetros medidos durante os períodos de enchimento. Quantificação do volume de 

água infiltrado e taxa de infiltração para cada ensaio de enchimento da bacia. ................150 



INDICE   

    xviii                                                                      

Quadro 5.3 – Estimativa da precipitação ocorrida na área da bacia de infiltração no Areal Gordo 151 
Quadro 5.4 – Estimativa de parâmetros hidráulicos (Vi, VD e K) a partir da influência da infiltração 

da água ocorrida na bacia e manifestada por variações da profundidade ao nível no 
piezómetro mais próximo .........................................................................................153 

Quadro 5.5 – Parâmetros medidos durante os períodos de infiltração e de enchimento inicial e 
seguintes. Estimativa do volume de água infiltrado e da taxa de infiltração para cada ensaio 
de enchimento/infiltração na bacia.............................................................................156 

Quadro 5.6 – Estimativa da velocidade intersticial na zona não saturada, sob a bacia de infiltração, 
através dos resultados do ensaio de traçador..............................................................159 

Quadro 5.7 – Estimativa de parâmetros hidráulicos (VD, Vi e K) a partir da detecção da chegada do 
traçador ao piezómetro mais próximo ........................................................................161 

Quadro 5.8 - Parâmetros medidos durante os períodos enchimento e de infiltração. .................166 
Quadro 5.9 – Determinação das taxas de infiltração após terminado o ensaio de injecção no furo 

LNEC6....................................................................................................................170 
Quadro 5.10 – Descrição dos eventos de escoamento superficial monitorizados no rio Seco e 

avaliação do volume de água infiltrado entre secções...................................................179 
Quadro 5.11 – Taxas de infiltração estimadas durante os ensaios de infiltração realizados na bacia 

Sul de Carreiros, com base nos registos de variação da altura de água no pequeno 
piezómetro .............................................................................................................183 

Quadro 5.12 – Estimativa da porosidade da bacia subterrânea...............................................184 
Quadro 5.13 – Perfis de resistividade eléctrica e alinhamentos direccionais..............................188 
Quadro 5.14 – Perfis de resistividade eléctrica realizados em Carreiros, antes, durante e após o 

ensaio de infiltração e traçador (informação extraída de Mota, 2007).............................189 
Quadro 6.1 - Geometria do modelo de escoamento ..............................................................198 
Quadro 6.2 - Características gerais do modelo numérico de escoamento subterrâneo e transporte 

de massa da Campina de Faro...................................................................................199 
Quadro 6.3 - Condições de fronteira definidas para cada um dos planos do modelo de escoamento.206
Quadro 6.4 - Determinação do caudal específico para o aquífero freático, com base num conjunto 

de pontos de observação ..........................................................................................208 
Quadro 6.5 - Ordem de variação dos valores de condutividade hidráulica para cada camada e 

conversão de valores para o modelo de escoamento ....................................................211 
Quadro 6.6 - Balanço de fluxo do modelo de escoamento subterrâneo em regime permanente ..214 
Quadro 6.7 - Geometria modificada e estimativa das reservas subterrâneas do modelo ............214 
Quadro 6.8 - Parâmetros de entrada para o modelo numérico de transporte da Campina de Faro219 
Quadro 6.9 - Cenários de recarga natural e recarga artificial simulados no modelo de transporte224 
Quadro 6.10 - Descrição e quantificação de volumes de recarga associados aos cenários de recarga225
Quadro 6.11 - Exemplo de uma matriz utilizada em problemas de decisão multicritério.............234 
Quadro 6.12 - Listagem das propriedades a definir para cada critério e sua descrição (adaptado do 

Manual do Decision Lab 2000)...................................................................................235 
Quadro 6.13 - Matriz de cenários e critérios de decisão propostos para o Decision Lab..............241 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Agradecimentos  

             xix 

 
AGRADECIMENTOS 

Gostaria de agradecer a todos os que de alguma forma contribuíram para a realização 
deste estudo, em especial às pessoas e entidades que enumero em seguida: 

À Direcção do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e à Chefia do 
Departamento de Hidráulica e Ambiente, pela disponibilização das condições logísticas e 
institucionais indispensáveis para a elaboração desta Tese. Gostaria de reforçar e realçar 
a aposta e o apoio disponibilizado desde 1995, período a partir do qual o LNEC tem 
acompanhado a minha formação científica, ao abrigo de projectos de investigação que aí 
decorreram cujo resultado culmina na realização desta Tese. 

Ao Investigador-Coordenador Doutor João Paulo de Cárcomo Lobo Ferreira, Chefe do 
Núcleo de Águas Subterrâneas e meu co-orientador científico, pela sugestão do tema, 
orientação e conhecimentos transmitidos. 

Ao Prof. Doutor Manuel Oliveira da Silva, Professor catedrático da Faculdade de Ciências 
de Lisboa e meu co-orientador científico, pelas trocas de impressões que foram mantidas 
durante a realização da Tese. 

À Profª. Doutora Maria do Rosário Carvalho, Professora Auxiliar da Faculdade de Ciências 
de Lisboa e minha co-orientadora científica pela leitura cuidada da tese e sugestões de 
alteração. 

À Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito de uma Bolsa de Doutoramento 
concedida com a referência SFRH/BD/10605/2002. 

Ao Projecto Gabardine do 6º Programa-Quadro de Investigação da União Europeia e ao 
Projecto PIP “Recarga Artificial de Aquíferos” do Plano de Investigação Programada do 
LNEC para 2005-2008, no âmbito dos quais realizei uma parte significativa da 
investigação que deu origem a esta Tese. 

À minha colega Doutora Teresa Leitão pelos diversos esclarecimentos que foram dados 
ao longo do tempo de realização da Tese, em diversas áreas, e apoio durante a 
realização do ensaio de traçador. 

À minha colega Maria José Henriques pela sua ajuda durante as deslocações à área de 
estudo, apoio laboratorial em diversas determinações e todos os esclarecimentos dados 
ao longo do tempo.  

Ao meu colega Doutor Manuel de Oliveira pelo apoio e esclarecimentos que me foi 
transmitindo, pelas trocas de impressões que tivemos sobre diversas áreas. 

À minha colega Maria João Moinante pela disponibilidade para trocas de ideias relativas à 
Tese, pelo apoio e amizade. 

À Marta Rodrigues, secretária do NAS, pela introdução de dados sempre que necessário. 

À Engª. Edite Reis da CCDR-Algarve pela cedência de dados relativos às estações 
hidrométricas de Coiro da Burra e Rio Seco. 

Ao Dr. Albino Medeiros pelo apoio durante os ensaios e deslocações à área de estudo. 

Ao Dr. Rogério Mota, do Núcleo de Geologia de Engenharia e Ambiente do LNEC, a 
aplicação do método geofísico de resistividade eléctrica e o apoio prestado durante os 
ensaios de recarga artificial e de traçador em Carreiros. 



Agradecimentos  

    xx                                                                      

Ao Sr. Rafael Teresa, da empresa de Sondagens, pela ajuda que sempre disponibilizou 
durante a realização dos ensaios de infiltração em Carreiros e durante as campanhas de 
amostragem de águas. 

Ao Sr. José Graça, da Empresa de Extracção de Inertes do Areal Gordo, e aos seus 
funcionários, pelo apoio e ajuda que disponibilizaram durante a realização dos ensaios 
nas bacias de infiltração e ensaios de injecção no Areal Gordo. 

À equipa de suporte online da empresa WASY (Alemanha), pelos importantes 
esclarecimentos trocados durante a fase de modelação numérica com o software 
FEFLOW. 

Ao Professor Fernando Pedro Figueiredo, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra, e ao Dr. Ricardo Cruz a aplicação de métodos geofísicos 
electromagnéticos em Conceição e a formação dada neste tema.  

Ao Professor José Paulo Monteiro, da Universidade do Algarve, com que troquei alguns 
esclarecimentos no âmbito da aplicação do software de estimação automática de 
parâmetros PEST. 

Ao Dr. Ricardo Martins pelo apoio dado durante as várias fases do trabalho experimental.  

À Srª. D. Iza Rodrigues, do Laboratório das Águas do Departamento de Geologia da 
Faculdade de Ciências de Lisboa, pela realização das análises químicas das amostras de 
água da área de estudo. 

Aos colegas Luís Oliveira e Patrícia Terceiro pela aplicação preliminar do índice IFI à área 
de estudo. 

Por fim, este enumerar de agradecimentos não estaria completo sem mencionar a minha 
família, peça fundamental para a concretização desta Tese, a quem agradeço todo o 
apoio e carinho que me dedicaram ao longo deste percurso. Um cumprimento muito 
sentido à minha mãe, ao meu pai, aos meus sogros e à minha irmã. Ao meu marido 
quero agradecer-lhe a força, o carinho, a dedicação, por ter estado sempre presente 
quando mais necessitei, para ele um beijinho muito especial. Às minhas filhas agradeço-
lhes por terem crescido com esta Tese, por terem compreendido e aceitado todos os 
momentos em que não consegui estar presente. À Carolina gostava de lhe agradecer por 
se ter transformado numa mulher, ainda pequenina mas corajosa e determinada. À 
Marta agradecer-lhe por ser um fruto desta Tese, por estar umbilicalmente ligada a este 
percurso, pela força que a sua chegada me transmitiu. A vocês filhas vos dedico esta 
Tese. 

 

  


