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2   ESTADO DA ARTE E LEGISLAÇÃO SOBRE RECARGA ARTIFICIAL 

DE AQUÍFEROS  

2.1 Introdução  

O desenvolvimento sustentável, um dos temas do momento, frequentemente referido em 
diversas áreas do conhecimento, passa, no que respeita aos recursos hídricos 
subterrâneos, pela sua adequada gestão e protecção. A gestão sustentável do recurso 
“água”, um recurso natural tão importante e essencial à vida, constitui um tema muito 
actual cuja abordagem deve ser feita de uma forma integrada. A transposição da 
Directiva-Quadro da Água para a ordem jurídica nacional, através da Lei da Água, assim 
o comprova e constitui para Portugal um passo fundamental para a gestão e protecção 
dos recursos hídricos. Um dos objectivos da Lei da Água, que se aplica na componente 
das águas subterrâneas, aponta para a necessidade de “atingir o bom estado, para o que 
se deve, por um lado, assegurar a protecção, melhoria e recuperação de todas as massas 
de água subterrâneas, garantindo o equilíbrio entre as captações e as recargas dessas 
águas, e por outro lado, inverter quaisquer tendências significativas persistentes para o 
aumento da concentração de poluentes que resulte do impacte da actividade humana, 
com vista a reduzir gradualmente os seus níveis de poluição”. A recarga artificial de 
águas subterrâneas apresenta-se como uma metodologia cujo contributo é determinante 
para alcançar esses objectivos, em termos quantitativos e qualitativos. Deste modo, a 
inclusão do controlo da recarga artificial de águas subterrâneas no Programa de medidas 
da Lei da Água, assume-se como uma medida válida e indispensável, para o 
cumprimento dos objectivos ambientais, num determinado horizonte temporal 
mencionado na referida Lei, mais precisamente até 2015.  
 
A recarga artificial de aquíferos permite o armazenamento no meio subterrâneo de 
excedentes hídricos, em períodos de maior disponibilidade, para utilização futura, em 
períodos de menor disponibilidade. O objectivo é aproveitar a capacidade natural que os 
aquíferos possuem para armazenar água, aumentando, por um lado, a disponibilidade da 
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água subterrânea, e/ou melhorando a sua qualidade no caso de um aquífero afectado por 
um determinado tipo de poluição antropogénica, como seja a poluição difusa, ou natural, 
como a intrusão salina em aquíferos costeiros. 
 
A execução deste tipo de metodologia, com o objectivo de armazenar água no meio 
subterrâneo, encontra-se muito difundida em vários países, especialmente em zonas 
áridas e semi-áridas, onde os problemas de escassez de água se fazem sentir de forma 
mais pronunciada. Contudo, a recarga artificial também é utilizada com a intenção de 
melhoria da qualidade da água de recarga, devido ao papel depurador do solo, através 
da reutilização de águas residuais. Em Portugal apenas se tem conhecimento de dois 
casos relacionados com a recarga artificial de aquíferos. O primeiro refere-se a um 
estudo realizado para o sistema aquífero da Mexilhoeira Grande-Portimão, pelos Serviços 
Municipalizados de Portimão, referido por Rosa (1997, in Ferreira da Silva, 2003). No 
entanto, este estudo que incluía a utilização de água da ribeira da Torre e a sua 
introdução no aquífero por intermédio de furos não foi concretizado. Aproveitando esta 
ideia, Ferreira da Silva (2003) estudou o efeito que a recarga artificial teria nas 
quantidades máximas a extrair neste mesmo aquífero, mantendo o controlo da intrusão 
salina e definiu os locais de implantação dos furos de recarga, recorrendo às 
metodologias de optimização-simulação da intrusão salina. O segundo caso refere-se (cf. 
Malheiro, 2005) a várias operações de recarga directa que decorreram em alguns furos 
de abastecimento localizados no concelho de Mértola, que se encontravam secos. A água 
de recarga provinha do rio Guadiana e era sujeita a um tratamento prévio. 
 
Neste Capítulo faz-se uma caracterização detalhada do estado da arte sobre a recarga 
artificial de aquíferos, abordando diversos aspectos, tais como: a definição de recarga 
artificial e de outras designações de recarga; os diferentes tipos de sistemas de recarga 
artificial; o planeamento de um projecto de recarga; a aplicação da recarga artificial em 
diversos países Europeus, nos EU da América ou em Israel; os principais projectos de 
investigação em curso ou já terminados; disseminação internacional; e aspectos 
legislativos sobre o tema e outros temas paralelos, com interesse para o 
desenvolvimento do estudo. 
 

2.2 Definição de recarga artificial de aquíferos 

Uma das técnicas de gestão e de protecção de aquíferos, frequentemente aplicada a nível 
internacional, consiste na recarga artificial, que se pode definir como a introdução de 
água de forma artificial para o interior de um aquífero, com o objectivo de aumentar a 
disponibilidade dos recursos hídricos subterrâneos e/ou de melhorar a sua qualidade. Um 
dos principais objectivos desta técnica consiste em contribuir para uma adequada gestão 
de um recurso hídrico subterrâneo, de forma o mais racional possível e de um modo 
economicamente viável. Todd (1959, in Weeks, 2002) define recarga artificial como o 
modo utilizado para aumentar a quantidade de água que se infiltra num reservatório 
subterrâneo.  
 
A recarga artificial de aquíferos designa um conjunto de técnicas cujo objectivo consiste 
em introduzir, de forma directa ou induzida, água num aquífero de acordo com uma 
acção ou conjunto de acções planeadas. Consiste numa metodologia utilizada para a 
recarga planeada de aquíferos a partir de água de origem superficial ou subterrânea. 
Podem, no entanto, ser utilizadas outras origens de água, como é o caso de águas 
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residuais resultantes de estações de tratamento. As infra-estruturas utilizadas podem ser 
os furos de injecção, construídos ou não apenas para este efeito, ou uma diversidade de 
estruturas construídas ao nível do solo que têm com principal objectivo aumentar e 
facilitar a infiltração da água para o sistema aquífero. A recarga artificial pode igualmente 
ser utilizada como método de redução da carga poluente em águas residuais, devido ao 
papel depurador do solo. Em locais de escassez de águas subterrâneas esta utilização 
poderá ser especialmente importante em termos da recarga global do aquífero. A água 
de recarga introduzida no aquífero pode ficar armazenada e ser utilizada quando for 
necessário. 
 
A recarga artificial de aquíferos pode ter diversas aplicações, entre as quais se destacam 
as seguintes (Díaz et al., 2000, Bouwer, 2002, SEWRPC, 2006): 

• Gestão do abastecimento de água para consumo de acordo com as variações 
sazonais na disponibilidade de água (SEWRPC, 2006). 

• Armazenamento subterrâneo das águas de escorrência superficial não reguladas; 
• Redução ou eliminação do rebaixamento da piezometria no aquífero; 
• Redução nos custos de transporte, armazenamento e bombagem de água 

subterrânea; 
• Acção sobre problemas de subsidência; 
• Diminuição ou controlo de problemas de intrusão salina que afectam alguns 

aquíferos costeiros; 
• Aproveitamento das propriedades depuradoras do solo e da zona não saturada do 

solo como forma de tratamento de águas potáveis ou residuais; 
• Diluição do teor em nitratos, cloretos ou outros elementos químicos das águas 

subterrâneas de determinados aquíferos pela diluição com a água de recarga;  
• Melhoria da qualidade da água através da remoção de sólidos suspensos pela 

filtração pelo solo;  
• Protecção ambiental como a manutenção de zonas húmidas ou o controlo de 

zonas contaminadas no aquífero (SEWRPC, 2006);   
• Cumprimento de determinadas obrigações legislativas (SEWRPC, 2006). 

 

2.3 Armazenamento subterrâneo versus armazenamento superficial  

Face a um crescimento populacional e consequentemente maiores necessidades de água, 
é possível recorrer à recarga artificial em determinado aquífero como um meio essencial 
que permite o armazenamento subterrâneo em alturas de maior disponibilidade de água 
para futura utilização. Tradicionalmente o armazenamento de água realiza-se através de 
albufeiras. Contudo, (cf. [Devine, 1995; Knoppers e Van Hulst, 1995; Pearce, 1992] in 
Bouwer, 2002) o armazenamento de água em albufeiras tem diversas desvantagens, e.g. 
perdas por evaporação (cerca de 2 m/ano em climas quentes e secos), acumulação de 
sedimentos, potencial falha da estrutura, aumento da ocorrência de algumas doenças e 
efeitos adversos em termos ecológicos, ambientais e sócio-culturais.   
 
As vantagens em termos comparativos do armazenamento subterrâneo versus 
armazenamento de superfície são igualmente referidas em NNC (2002), e relacionam-se 
essencialmente com a diferença dos dois tipos de água armazenados: água superficial e 
água subterrânea, e o meio onde se armazenam. Segundo Bouwer (2002), o 
armazenamento subterrâneo via recarga artificial tem a vantagem de praticamente não 
ocorrer evaporação de água. Geralmente, os aspectos económicos e outros são 
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favoráveis à criação deste tipo de sistemas, pelo que se tem verificado o crescimento do 
seu uso em diversas partes do mundo.  
 
Os aspectos relativos a este tema têm vindo a ser discutidos em diversas publicações das 
quais se destacam as publicadas nos simpósios realizados no âmbito do tema, 
nomeadamente nos Proceedings of International Recharge Symposia (realizados na 
Califórnia em 1988, na Florida em 1994, em Amesterdão em 1998, em Adelaide em 
2002, em Berlim em 2005). O último seminário realizou-se em Phoenix, no Arizona, em 
2007.  
 

2.4 Designações para recarga de aquíferos 

A recarga de aquíferos pode incluir outras designações, para além da recarga artificial de 
aquíferos, nomeadamente a recarga natural, a recarga facilitada, a recarga induzida e a 
recarga incidental. Em seguida descrevem-se sumariamente cada uma destas 
designações de recarga. 
 

2.4.1 Recarga natural 

A recarga natural traduz-se num volume de água introduzido no sub-solo sem a 
intervenção do homem e é uma variável do ciclo hidrológico.  
 
No ciclo hidrológico, a água da precipitação pode cair directamente na superfície terrestre 
e infiltrar-se. A água que se infiltra no solo fica sujeita à evaporação, pode ser absorvida 
pelas plantas sendo posteriormente evapotranspirada, ou pode escoar em profundidade 
em direcção à zona saturada sub-superficial; esta última é a água de recarga. A recarga 
de águas subterrâneas define-se como a quantidade de água que é acrescentada à zona 
saturada de água subterrânea. Esta recarga vai provocar o aumento do armazenamento 
de água da zona saturada (Oliveira, 2004).  
 
A recarga natural é responsável pela formação e manutenção dos recursos hídricos 
subterrâneos e resulta da diferença entre as entradas de água para o meio subterrâneo 
(precipitação, infiltração a partir dos rios, lagos e outros corpos hídricos superficiais) e as 
saídas de água do meio subterrâneo (evapotranspiração, extracções e escoamento 
superficial).    
                                                                                                                                                                                           
A recarga natural do aquífero varia em resposta aos efeitos climáticos sazonais e de 
longo prazo. A resposta de um aquífero a uma mudança na taxa de recarga traduz-se por 
um aumento ou diminuição no gradiente hidráulico através de uma mudança nos níveis 
piezométricos, o que por sua vez se traduz numa alteração do armazenamento 
subterrâneo (NNC, 2002).  
 

2.4.2 Recarga facilitada 

A contribuição da água que se infiltra no solo para a recarga efectiva do aquífero 
depende fundamentalmente da quantidade de água retida e da evapotranspiração. Uma 
capacidade elevada de retenção de água na zona de raízes das plantas significa que 
parte da água infiltrada pode perder-se por evapotranspiração. Este processo é 
dominante especialmente sob condições semi-áridas onde o potencial de 
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evapotranspiração excede a precipitação a nível de variação sazonal. Assim sendo, um 
solo arenoso com uma capacidade elevada de infiltração pode impedir fortemente a 
recarga, enquanto que um solo fracturado e carsificado pode apresentar taxas de recarga 
muito elevadas sob as mesmas condições climáticas. Isto porque a percolação da água 
no segundo caso não permite que se perca por evapotranspiração devido à sua rápida 
infiltração e ao pouco desenvolvido sistema de raízes (NNC, 2002). 
 
A recarga facilitada consiste essencialmente em melhorar a capacidade de infiltração do 
solo através da implementação de algumas acções como por exemplo (cf. NNC, 2002): 
(1) reduzir a evapotranspiração por parte das plantas através da substituição da 
vegetação com raízes mais profundas por vegetação com raízes mais superficiais; (2) 
mudar para plantas que interceptem menos precipitação com a sua folhagem, 
aumentando deste modo a quantidade de água que chega ao solo, (3) adoptar medidas 
de acumulação de água em depressões e da sua conservação no solo, (4) remover o 
material argiloso que se deposita na superfície do solo e, (5) rebaixar o nível 
piezométrico pela extracção do aquífero mais superficial. 
 
Este tipo de recarga necessita quer de espaço para o armazenamento subterrâneo quer 
de capacidade de infiltração por parte do solo. A variação sazonal do nível piezométrico 
no aquífero determina o espaço disponível no aquífero para o armazenamento 
subterrâneo, em condições naturais. Em condições de extracção do aquífero este espaço 
disponível para o armazenamento aumenta.  
 

2.4.3 Recarga induzida 

A recarga induzida é realizada através da execução de furos, relativamente perto de 
cursos de água, permitindo que uma maior quantidade de água proveniente do rio 
recarregue o aquífero subjacente, à medida que se provoca o rebaixamento no aquífero 
através destes furos. 
  
O principal objectivo dos sistemas de recarga induzida, também designados por barreiras 
de infiltração é a obtenção de um pré-tratamento da água do rio à medida que esta se 
infiltra, antes de ser extraída para o abastecimento público. Este tipo de recarga é muita 
vezes utilizada quando a água do rio se encontra poluída ou quando se opta pelo 
abastecimento a partir de águas subterrâneas (Kühn, 1999 in Bouwer, 2002).  
 

2.4.4 Recarga incidental 

A recarga incidental é uma consequência de determinadas actividades humanas que não 
se destinam à recarga artificial de aquíferos. Estas actividades incluem a disposição de 
efluentes em fossas sépticas não impermeabilizadas, a drenagem ou percolação em 
profundidade a partir de campos irrigados, o escoamento superficial gerado em zonas 
urbanas durante episódios de precipitação, etc.; também se incluem os aspectos não 
planeados de determinadas actividades, como as rupturas no sistema de abastecimento 
de água e no sistema de esgotos. 
 
Segundo Bouwer et al. (1999a) e Bouwer (2000b, in Bouwer, 2002), a drenagem de 
água de irrigação em zonas de cultivo é necessária para prevenir a acumulação de sais 
na zona das raízes. Em climas secos a drenagem é conseguida através da aplicação de 
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um volume de água de irrigação maior do que o necessário para utilização pelas culturas. 
Uma vez que os sais e outros químicos na água de irrigação são lixiviados para fora da 
zona das raízes diluídos numa quantidade de água inferior, comparativamente com o 
volume de água de irrigação aplicada, o conteúdo de sais nas águas de lixiviação é muito 
superior do que na própria água de irrigação. Esta condição, assim como a presença de 
químicos provenientes da agricultura degradam a qualidade das águas subterrâneas nos 
aquíferos subjacentes e considera-se como uma forma de recarga incidental.  
 
Os problemas sobre a qualidade da água subterrânea são uma preocupação maior 
quando a irrigação de zonas de cultivo é realizada com águas residuais urbanas. Nestes 
casos, detecta-se a presença de água de pior qualidade, com concentrações de cloretos 
elevadas de 800 a 1000 mg/L. A maior parte dos restantes poluentes, como carbono 
orgânico, nutrientes, metais pesados e substâncias patogénicas, presentes nas águas 
residuais são removidos ou reduzidos no sistema de distribuição ou na zona superficial do 
solo (Chilton et al., 1998 in Gale e Dillon, 2005). 

 
Outra forma de recarga incidental pode ocorrer em zonas urbanas, onde parte 
significativa do solo se encontra coberto por diversas superfícies impermeáveis, como 
estradas, passeios, telhados de edifícios, etc., que geram um volume maior de 
escoamento superficial e que possuem uma menor capacidade de evaporação 
comparativamente com as superfícies naturais.      
   

2.5 Sistemas de Recarga Artificial 

2.5.1 Introdução 

Existe uma grande variedade de métodos de recarga artificial de aquíferos que têm sido 
aplicados e experimentados em diversos locais do mundo, alguns dos quais têm vindo a 
ser aplicados durante séculos. Diversos autores referem um conjunto de sistemas de 
recarga mais utilizados, mas podem existir algumas variantes relativamente ao modo de 
construção e operação. A literatura disponível sobre este tema é vasta, destacando-se as 
seguintes publicações: Bouwer (2002), Diaz et al., (2000), ASCE (2001), Gale et al. 
(2002), Gale e Dillon (2005), que fornecem excelentes resumos de diversos métodos de 
recarga artificial. 
 
De um modo geral, as metodologias que podem ser utilizadas dependem essencialmente 
se a recarga que se pretende efectuar poder ser directa, por infiltração no solo (mais 
adequadas no caso de aquífero freáticos) ou se terá que ser indirecta, por intermédio de 
furos que atingem o aquífero a recarregar (mais adequadas no caso de aquíferos 
confinados, mais profundos).  
 
Os métodos de recarga artificial podem dividir-se em superficiais ou profundos. Os 
métodos de recarga à superfície consistem essencialmente em permitir a infiltração da 
água através de uma extensa superfície de contacto entre a água e o solo. São 
normalmente utilizados em aquíferos freáticos, que não possuem níveis de baixa 
permeabilidade, à superfície ou na zona não saturada do solo. Os métodos de recarga em 
profundidade consistem na introdução de água no aquífero por intermédio de furos ou 
poços. Normalmente são utilizados no caso de formações constituídas por alternância de 
níveis permeáveis com níveis impermeáveis (aquíferos confinados) (Díaz et al., 2000). 
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Em seguida apresenta-se uma breve referência aos diversos sistemas de recarga artificial 
de aquíferos propostos por alguns autores, detalhando-se cada um dos métodos referidos 
na Secção seguinte, no que refere ao seu modo de construção, operação e manutenção. 
 
De acordo com Díaz et al. (2000), os métodos utilizados para as operações de recarga 
dividem-se em métodos de recarga à superfície e métodos de recarga em profundidade. 
Os métodos de recarga à superfície podem ser aplicados ou não no leito dos rios. Os 
primeiros incluem as represas, as sarjas e os canais permeáveis; os segundos incluem as 
balsas, as valas, os canais e os terrenos extensos. Os métodos de recarga em 
profundidade incluem os furos de injecção, as grandes cavidades profundas no solo, os 
drenos e galerias e as valas e sondagens. 
 
Gale et al. (2002) refere que a recarga artificial de aquíferos pode realizar-se, em termos 
gerais, do seguinte modo: (1) à superfície do solo facilitando a infiltração da água 
através de bacias, canais, valas, etc, (2) na zona não saturada do solo colocando a água 
de recarga em valas de infiltração, poços ou furos, ou (3) directamente no aquífero 
recorrendo à injecção da água de recarga. Estes sistemas de recarga podem agrupar-se 
nas seguintes categorias: (1) Métodos de alagamento à superfície; (2) Poços e furos 
abertos; (3) Furos e sondagens; (4) Barreira de infiltração; (5) Represas de 
armazenamento de areia; (6) Recolha de água da chuva em telhados.  
 
Gale e Dillon (2005) dividem os métodos de recarga artificial em: (1) Métodos de 
espalhamento (bacias de infiltração, Soil Aquifer Treatment (SAT), inundações 
controladas, recarga incidental por irrigação); (2) Métodos que provocam modificações 
no leito de rios (bacias de percolação a jusante de açudes de controlo, represas de 
armazenamento de areia, açudes sub-superficiais, açudes permeáveis); (3) Furos de 
injecção, furos de injecção e recuperação (Aquifer Storage and Recovery - ASR) e poços; 
(4) Barreira de infiltração (Induced bank infiltration e interdune-filtration); (5) Recolha 
de água da chuva (rainwater havesting). 
 
SEWRPC (2006) classifica os métodos de recarga artificial de aquíferos em: (1) 
Infiltração superficial por intermédio de bacias de infiltração; (2) Infiltração sub-
superficial por intermédio de furos ou valas na zona não saturada do solo; (3) Injecção 
directa por intermédio de furos de injecção, que também podem ser de recuperação; (4) 
Recarga facilitada através de alterações na superfície do solo que aumentam a recarga 
nas zona naturais; (5) Infiltração riverbank que inclui recarga induzida, que utiliza 
campos de furos na proximidade de cursos de água os quais induzem a recarga do 
escoamento superficial para o aquífero; (6) Water banking no qual um aquífero é 
recarregado através de um dos métodos anteriores para recuperação futura. 
 
Bouwer (2002) refere, de forma simplificada, apenas quatro tipo de sistemas de recarga 
artificial: (1) infiltração superficial; (2) infiltração na zona não saturada; (3) furos; (4) 
sistemas de recarga combinados.  
 
Kumar e Fall (1997) subdividem os métodos de recarga artificial de aquíferos em 
métodos directos e métodos indirectos. Os métodos de recarga directa incluem: bacias 
de alagamento, poços e depressões de recarga, valas e furos de recarga. Os métodos de 
recarga indirecta incluem a infiltração induzida em leito de rios e furos conjuntivos.  
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Segundo UNEP (1998) os métodos de recarga podem classificar-se nas seguintes quatro 
categorias (Oaksford, 1985 in UNEP, 1998): técnicas directas de recarga à superfície, 
técnicas directas de recarga em profundidade, combinação de métodos à superfície e em 
profundidade e técnicas de recarga indirectas. 
 
Cada local onde se pretende instalar um sistema de recarga artificial deve ser analisado 
em detalhe no sentido de determinar qual a metodologia mais correcta a aplicar e 
economicamente viável para o objectivo proposto.  

 

2.5.2 Descrição dos principais sistemas de recarga artificial à superfície 
(Surface infiltration methods) 

A recarga artificial à superfície aplica-se quando o aquífero freático que se pretende 
recarregar está próximo da superfície do solo. A infiltração é realizada através de um 
material permeável que aflora à superfície do solo, no qual se conseguem manter as 
taxas de infiltração (Gale e Dillon, 2005). São mais utilizados devido ao seu baixo custo 
de execução, manutenção e operação, e pela simplicidade do projecto. Contudo 
necessitam de locais onde existam solos permeáveis, uma profundidade ao nível da água 
suficiente, uma topografia apropriada, inexistência de níveis impermeáveis na zona não 
saturada e um aquífero com uma permeabilidade e extensão lateral suficientes para 
receber a água que se infiltra sem se gerar uma elevação da água no aquífero muito 
grande e que impeça a continuação da infiltração (SEWRPC, 2006). Segundo esta 
referência, os métodos de recarga à superfície do solo mais comuns incluem bacias de 
infiltração e de espalhamento, valas de infiltração, canais de rio, depressões fechadas e 
aplicações à superfície do solo (Figura 2.1). 
 
Os métodos de recarga artificial à superfície implementados fora do leito dos rios 
descrevem-se em seguida, segundo a classificação de Díaz et al. (2000). 

 

 
Figura 2.1 – Exemplos de métodos de recarga à superfície (Topper et al., 2004 in SEWRPC, 2006).  

 

2.5.2.1 Bacias de infiltração ou de recarga (infiltration ponds e spreading 
basins) 

Este método necessita da descarga de água em bacias escavadas no solo para este efeito 
(Kumar e Fall, 1997) e do tempo necessário para que a infiltração se processe pela base 
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da estrutura até ao aquífero freático subjacente. Para que a recarga se proceda de forma 
eficaz devem verificar-se as seguintes condições: a disponibilidade de uma área de solo 
permeável; a presença de uma zona não saturada sem camadas impermeáveis; a 
presença de um aquífero freático; a ausência de zonas contaminadas na zona não 
saturada e no aquífero (Bouwer, 1996); a manutenção de um nível de água sob estes 
solos (Kumar e Fall, 1997). As bacias de infiltração podem estar escavadas no solo 
(Figura 2.2) ou à superfície do solo, rodeadas por uma barreira que retém a água de 
recarga (Gale e Dillon, 2005). As estruturas de menor dimensão são normalmente 
designadas de bacias de infiltração e as de maior dimensão de bacias de espalhamento 
(SEWRPC, 2006). 
 

 
Figura 2.2 – Esquema simplificado de uma Bacia de infiltração (extraído de Gale e Dillon, 2005) 

 
Quando se utiliza efluentes ou água com pouca qualidade estes sistemas estão 
projectados para funcionar como sistemas de recarga e de recuperação e, nestes casos, 
deve seleccionar-se uma combinação adequada de pré-tratamento, tratamento de 
interacção solo/aquífero e pós-tratamento da água (Bouwer, 1996). 
 
Quando se procede à descarga directa no solo a quantidade de água que se infiltra no 
aquífero depende de três factores: a taxa de infiltração, a taxa de percolação e a 
capacidade para fluxo horizontal (movimento) da água. Num aquífero homogéneo, a taxa 
de infiltração é igual à taxa de percolação (Kumar e Fall, 1997).  
 
Nos casos em que existe uma fonte de água de boa qualidade e quando as operações de 
infiltração podem ser realizadas durante todo o ano, então uma taxa de infiltração de 
cerca de 30 m/ano (0,08 m/dia) pode ser obtida para solos de textura fina, como margas 
arenosas, 100 m/ano (0,27 m/dia) para solos margosos, 300 m/ano (0,82 m/dia) para 
areias limpas médias e 500 m/ano (1,37/dia) para areias grosseiras limpas (Bouwer, 
2002). As taxas da evaporação da água em superfícies abertas são aproximadamente de 
0,4 m/ano para climas frios e húmidos a 2,4 m/ano para climas quentes e secos. Quando 
a fonte de água proveniente do fluxo sazonal é esporádica e contem uma carga elevada 
de sólidos suspensos torna-se necessário um controlo da estrutura de recarga muito 
eficiente, de modo a manter as taxas de infiltração e reduzir para um valor mínimo as 
taxas de evaporação (Gale et al., 2002, Gale e Dillon, 2005). 
 
Para evitar a impermeabilização ou colmatação do fundo da bacia a concentração de 
sólidos suspensos na água de recarga deverá ser suficientemente baixa, de modo a 
evitar as operações de limpeza frequentes das bacias ou mesmo o seu encerramento 
(Bouwer, 1996). As partículas em suspensão ou em solução transportadas pela água de 
recarga depositam-se no fundo da bacia colmatando os poros do material mais superficial 
da bacia. Este problema também pode ocorrer devido ao crescimento de algas ou pela 

Bacia de infiltração 
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actividade microbiológica (Kumar e Fall, 1997), que provoca o aumento do pH e 
consequentemente a precipitação de carbonato de cálcio na água de recarga (Bouwer e 
Rice, 1989, in Massmann, 2003). Se o material do aquífero é fino então rapidamente se 
verifica a sua colmatação. Neste caso, deve cobrir-se o fundo e as margens da bacia com 
uma camada fina de areia de calibre médio, com 0,5 m de espessura, que retarda este 
processo e prolonga o período de recarga do sistema (Huisman e Olsthoorn, 1983 in Gale 
et al., 2002; Gale e Dillon, 2005). Esta mesma técnica deve ser utilizada também no 
caso de aquíferos fissurados para prevenir a penetração profunda de sólidos suspensos e 
impurezas, do que resultaria a colmatação irreversível do sistema. A profundidade da 
bacia deve ser pouco elevada de modo permitir uma rápida drenagem nos casos em que 
é necessário a sua limpeza recorrendo à secagem e raspagem do material depositado. 
Por outro lado, a profundidade da bacia deve ser suficientemente elevada para prevenir 
os efeitos dos raios de sol, do que resultaria no crescimento de raízes aquáticas e 
consequentemente na resistência ao fluxo lateral da água (Gale et al., 2002). 
 
Para se ultrapassar o problema da colmatação dos materiais do fundo da bacia devem-se 
considerar as seguintes acções a desenvolver (cf. Gale et al., 2002): (a) aumentar o 
nível da água na bacia; (b) aplicar um sistema rotativo de descarga de água, secagem e 
subsequente raspagem do material depositado no fundo (a secagem elimina o 
crescimento microbiológico e este fenómeno juntamente com a raspagem do fundo da 
bacia reabre os poros do solo); (c) aplicar um tratamento mecânico da água de recarga 
que consiste numa sedimentação primária, para remoção dos sólidos suspensos (a 
eficiência da deposição pode ser aumentada se adicionar um desfloculante químico); (d) 
adicionar cloro à água de recarga para prevenir a actividade microbiológica; (e) aplicar 
um tratamento mecânico do solo para aumentar a sua permeabilidade; (f) revestir a 
bacia com um nível de areia de calibre médio que funcionará como um filtro para 
remover os sólidos suspensos.  
 

2.5.2.2 Represas perenes  

As represas perenes ou semi-perenes têm grandes profundidades e colectam grandes 
quantidades de água, podendo ser utilizadas, quer como fonte de água para irrigação 
directa, quer como sistemas de recarga. A deposição de silte durante sucessivos períodos 
de descarga de água conduz a uma redução da eficiência da estrutura de recarga. O nível 
piezométrico resultante da acumulação de vários metros de água vai forçar os 
sedimentos finos a depositarem-se na superfície da bacia e vai compactar os sedimentos, 
reduzindo assim a eficácia deste sistema. A taxa de evaporação é elevada uma vez que 
se trata de uma estrutura aberta (Gale et al., 2002). Todos estes factores devem ser 
analisados e, se possível, quantificados de modo a assegurar que possam funcionar quer 
como estruturas de recarga quer como estruturas de armazenamento de água.  
 

2.5.2.3 Valas, canais e balsas de infiltração (infiltration ditches or canals) 

Uma vala pode descrever-se como uma trincheira longa e estreita, sendo a sua largura 
inferior à sua profundidade. Um sistema de valas pode ser projectado para se adaptar à 
topografia e às condições geológicas existentes em determinado local (O'Hare et al., 
1986 in Kumar e Fall, 1997). São também sistemas alternativos quando não existe 
disponibilidade de terreno suficiente para a construção de bacias de infiltração (SEWRPC, 
2006). Díaz et al. (2000) designam por valas os sistemas extensos com uma 
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determinada largura e pouco profundos, nos quais as superfícies laterais são mais 
importantes do que o fundo, realizando-se a infiltração preferencialmente pelos flancos 
da estrutura. Este autor dá o nome de balsas a sistemas idênticos às valas, só que 
nestes a infiltração faz-se essencialmente pelo fundo da estrutura. Refere ainda os canais 
que normalmente são pouco profundos e que acompanham a topografia do terreno, nos 
quais a infiltração pode ocorrer tanto nos flancos da estrutura como no fundo. Segundo 
Gale et al. (2002), as valas são sistemas compostos por uma série de valas achatadas e 
pouco distanciadas, de modo a obter uma maior área de infiltração. Existem 
normalmente formas diferentes para este tipo de sistema, mas o mais comum consiste 
num canal principal que se ramifica em canais mais pequenos, com uma vala de recolha 
no fim do sistema, destinada a conduzir a água em excesso novamente para o canal 
principal. Os gradientes do canal principal devem ser suficientes para transportar o 
material em suspensão rapidamente, de modo a evitar a colmatação do sistema (Gale et 
al., 2002). 
  

2.5.2.4 Sistemas de recarga por alagamento (Controlled flooding)  

Em locais onde a topografia é relativamente plana, a água pode ser desviada a partir de 
um rio recorrendo a canais e descarregada eventualmente numa zona com uma área 
maior. Forma-se uma fina camada de água sobre a superfície do solo com uma 
velocidade mínima de escoamento e sem muita perturbação da cobertura do solo (Gale e 
Dillon, 2005). As taxas de infiltração maiores são observadas em áreas com vegetação e 
solo não perturbados (Todd, 1959 in Gale et al., 2002 e 2005). De modo a evitar 
inundações toda a planície deve ser cercada por valas. Uma vez que a preparação do 
terreno para este tipo de sistema é mínima, os sistemas de alagamento são menos 
dispendiosos do que outros sistemas. No entanto, é necessária uma grande área de 
terreno para o desenvolvimento destas operações de recarga (Gale et al., 2002 e 2005). 
Por outro lado, uma importante carga de sedimentos pode ser transportada pela água e 
depositar-se na superfície do solo, afectando as taxas de infiltração. As áreas agrícolas 
poderão beneficiar destes volumes de sedimentos depositados (Esfandiari-Baiat e 
Rahbar, 2004 in Gale e Dillon, 2005). 

 

2.5.2.5 Sistemas de recarga por irrigação 

Os esquemas de irrigação são frequentemente uma forma de recarga não intencional de 
aquíferos, e.g. em zonas áridas e semi-áridas onde a percolação profunda se baseia 
essencialmente na lixiviação de sais a partir da zona das raízes das plantas (Gale et al., 
2002). Díaz et al. (2000) designa por “terrenos extensos” um tipo de sistema de recarga 
idêntico que consiste na descarga de água numa grande superfície do terreno, 
geralmente através da aplicação de rega com caudais elevados. Neste tipo de recarga 
não existem custos adicionais para a preparação do terreno uma vez que já está 
instalado no local um sistema de distribuição da água. Normalmente a irrigação 
desenvolve-se em zonas planas onde o nível da água se encontra pouco profundo, o que 
implica um volume pequeno disponível para o armazenamento de água no aquífero. A 
qualidade da água em locais de irrigação deve ser analisada frequentemente uma vez 
que pode ter concentrações elevadas de sais e produtos químicos residuais resultantes 
da actividade agrícola (Gale et al., 2002).  
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2.5.2.6 Reutilização de águas residuais tratadas (Soil Aquifer Treatment - SAT) 

A reutilização de águas residuais tratadas provenientes de estações de tratamento para a 
infiltração através do solo, beneficiando das suas propriedades depuradoras da qualidade 
da água, tem vindo a tornar-se uma fonte e uma forma de recarga de aquíferos a 
considerar.  
 
Os estudos nesta área têm vindo a aumentar nas últimas décadas, especialmente nos 
EUA, em Phonix (Arizona) (Bouwer, 2002) incidindo sobre os processos bio-geoquímicos, 
hidráulicos e operacionais envolvidos na recarga de águas residuais e a sua recuperação 
para abastecimento, após beneficiar do tratamento natural pela passagem pelo solo, a 
que se dá o nome de Soil Aquifer Treatment (SAT) (Figura 2.3). A inclusão deste ciclo no 
processo de reutilização têm vantagens, tais como: (1) armazenamento subterrâneo 
como forma de atenuar a variabilidade entre a procura e a oferta de água; (2) melhorar 
a qualidade da água de recarga; (3) factores económicos positivos; (4) melhorar a 
aceitação pelos consumidores sobre o reuso da água (Bouwer, 2002). 
 
Normalmente as águas residuais recarregadas através de bacias de infiltração sofrem um 
processo prévio de tratamento secundário e clorinização. Deste modo, a qualidade da 
água de recarga melhora com a remoção dos sólidos suspensos e de micro-organismos. 
Também é vantajosa a remoção das espécies de azoto pela desnitrificação e do carbono 
orgânico dissolvido através de processos biológicos. A remoção dos fosfatos e metais 
pesados também pode ser feita, contudo são substâncias normalmente retidas pelo solo. 
Após a sua passagem pelo solo a água de recarga pode ser imediatamente recuperada, 
evitando a degradação da qualidade das águas subterrâneas, para posterior irrigação de 
zonas agrícolas ou de lazer. A utilização para consumo doméstico requer um tratamento 
prévio por osmose inversa ou carbono filtrado ou a sua diluição com as águas 
subterrâneas (Gale e Dillon, 2005). 
 

 
Figura 2.3 – Esquema simplificado sobre o ciclo de reutilização de águas residuais  

e Soil Aquifer Treatment (SAT) (extraído de Gale e Dillon, 2005) 

 

Os métodos de recarga artificial à superfície que se referem em seguida são realizados 
no leito dos rios, segundo a classificação de Díaz et al. (2000). 
 

2.5.2.7 Represas de armazenamento de areia (sand dam) 

As represas de armazenamento de areia (cf. Figura 2.4) são mais adequadas em locais 
de terreno irregular e em condições climáticas áridas, onde o escoamento superficial 
ocorre, normalmente, sob a forma de cheia. Estas represas são construídas com areia, 
em rios efémeros e vales bem definidos. A parede da represa é construída com a largura 

Soil Aquifer treatment 
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do leito do rio de modo a abrandar as águas de cheias ou de eventos de escoamento 
temporários. Isto permite a deposição do material mais grosseiro e a sua acumulação por 
detrás da parede da represa artificial. Esta parede pode ser subida após cada evento de 
cheia, sendo a sua altura que determina o volume do escoamento e a quantidade de 
material acumulado. Com o tempo, os sucessivos eventos de escoamento acabam por 
construir um aquífero artificial que permite a infiltração da água em vez do seu 
escoamento natural pelo rio. A água armazenada fica assim disponível para extracção, no 
entanto, quando estas represas se constroem em cima de materiais permeáveis a água 
acumulada acaba também por recarregar o aquífero subjacente (Gale et al., 2002 e Gale 
e Dillon, 2005).  
 
A deposição de material fino e a subsequente colmatação do aquífero artificial são os 
principais problemas destas represas de areia (Murray e Tredoux, 1998 in Gale et al., 
2002). Estas situações podem ser melhoradas se se verificarem dois aspectos: (1) em 
períodos de baixa intensidade de escoamento superficial, a água deve passar por uma 
abertura na parede da represa com uma velocidade suficiente, de modo a manter as 
partículas finas em suspensão; (2) podem ser construídas bacias de acumulação de silte 
a montante da represa que permitam a sua deposição prévia (Gale et al., 2002). 
 
Díaz et al. (2000) designa por represas um tipo de sistema de recarga formado por 
diques ou por muros de terra em forma de “L”, que permitem aumentar o tempo e a 
superfície de contacto entre a água e o terreno. Segundo este autor, os canais 
permeáveis constituem represas artificiais de um rio cujas zonas de fecho não são 
totalmente impermeáveis. As sarjas consistem essencialmente na escarificação do leito 
do rio eliminando os sedimentos finos e melhorando a infiltração da água nestes locais 
(Díaz et al., 2000). 
 

 
Figura 2.4 – Esquema simplificado de uma represa de armazenamento  

de areia implantada no leito de rios (extraído de Gale e Dillon, 2005) 

 

2.5.2.8 Modificação no canal de um rio (Percolation ponds behind check-dams) 

Uma forma económica de recarregar a água a partir de um rio pode ser obtida pela 
construção de barreiras ou represas no leito do rio, utilizando como material os 
sedimentos aluvionares do próprio rio (Figura 2.5). Para evitar a erosão anual ou 
destruição destas estruturas por vezes é necessário a construção de um vazadouro em 
cimento; para conter e canalizar estas águas de escoamento superficial é também 
necessário a construção de barreiras extensivas. Estas barreiras, construídas em série, 
retardam a energia do escoamento da água no rio durante os episódios torrenciais, 
criando também a possibilidade desta água se infiltrar no solo assim como permitem 
reduzir a erosão do solo e o transporte de sedimentos (Gale et al., 2002 e 2005).  

Represa de areia 
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2.5.2.9 Represas com descarga (Leaky dams and recharge releases)  

Quando o escoamento superficial tem regime torrencial e efémero transporta consigo 
grandes quantidades de sólidos suspensos. Nestes casos a velocidade do escoamento é 
muito elevada não facilitando a infiltração da água no leito do rio. A construção de 
represas no leito do rio com um tubo de descarga (cf. Figura 2.6) pode melhorar a 
infiltração estas situações. Em complemento também retém parte da energia do 
escoamento torrencial, promove a deposição de sedimentos suspensos, e o controlo da 
descarga da água para infiltração no leito do rio a jusante (Gale e Dillon, 2005). 
 

 
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) 

Figura 2.6 – Esquema simplificado de uma 

represa no leito do rio com zona de descarga 

(extraído de Gale e Dillon, 2005) 

 
 

2.5.2.10 Barreiras ou represas subterrâneas (subsurface dams) 

As barreiras ou represas subterrâneas poderão ser utilizadas com o objectivo de reter o 
escoamento natural da água no aquífero freático subjacente ao leito do rio (Figura 2.7). 
São grandes valas construídas em rios efémeros, perpendicularmente ao leito do rio e 
com uma profundidade que deverá atingir a base do aquífero. São estruturas 
preenchidas por materiais de natureza impermeável e seladas. A recuperação da água 
infiltrada nestes sistemas, assim como nos anteriores, é feita pela extracção em furos 
próximos. 
  

 
Figura 2.7 – Esquema simplificado de uma Barreira subterrânea 

no leito de um rio (extraído de Gale e Dillon, 2005) 

 

2.5.3  Descrição dos sistemas de recarga artificial na zona não saturada 
(subsurface infiltration methods) 

Recentemente surgiram novos métodos de recarga artificial de aquíferos, que se utilizam 
na recarga de aquíferos livres, nomeadamente os poços na zona não saturada ou dry 
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wells, as trincheiras e galerias de infiltração, os reservatórios de infiltração (infiltration 
shafts e infiltration pits) e os aquíferos artificiais (Figura 2.8). 

 

 
Figura 2.8 – Exemplos de tecnologias de recarga artificial em profundidade, na zona não saturada 

(Topper et al., 2004 in SEWRPC, 2006). 

 
Os métodos de recarga artificial na zona não saturada do solo, são utilizados quando os 
solos de cobertura não são favoráveis à infiltração da água ou quando não existe um 
espaço disponível. São normalmente utilizadas valas, poços, furos ou outros tipos de 
escavações que permitam a passagem da água pelos níveis superficiais mais 
impermeáveis, níveis suspensos ou níveis confinantes na zona não saturada e a sua 
posterior colocação na zona não saturada para infiltração até ao aquífero (adaptado de 
SEWRPC, 2006). 
 

2.5.3.1 Poços na zona não saturada (open wells, dry wells) 

Os poços secos, de largo diâmetro (1-2 metros), destinados à recarga de aquíferos 
freáticos, são perfurações com cerca de 10 a 50 metros de profundidade (Díaz et al., 
2000; Bouwer, 1996). Quando o nível freático se encontra a uma profundidade elevada a 
utilização deste tipo de furos é mais económica do que a utilização de furos de injecção. 
São normalmente perfurados com ralos em zonas permeáveis da zona não saturada. 
Para que a recarga se proceda de forma apropriada estes furos deverão penetrar uma 
distância adequada na zona de formações permeáveis (Bouwer, 2002). É frequente a 
utilização de poços já existentes no local e que acabaram por secar, em consequência do 
rebaixamento dos aquíferos (Gale e Dillon, 2005). 
 
O principal problema decorrente da utilização destes poços relaciona-se com a 
colmatação devida ao material sólido que se deposita no seu interior (Díaz et al., 2000; 
Bouwer, 1996). No entanto, esta colmatação pode ser minimizada pela aplicação de um 
pré-tratamento à água de recarga, através do enchimento do poço com areia grosseira 
ou cascalho. De qualquer modo, estes sistemas possuem um tempo de vida útil limitado 
(Díaz et al., 2000), por não poderem ser bombeados, reconstruídos ou mesmo 
reabilitados após a colmatação (Bouwer, 1996; Bouwer 2002). Assim sendo, este 
problema deve ser previsto, tendo depois que se minimizar a sua interferência.  
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O potencial de colmatação de uma determinada água destinada à recarga artificial pode 
ser previsto. Bouwer (2002) refere em pormenor o modo como se realizam estas 
determinações. O modo mais adequado de ultrapassar este problema consiste na sua 
prevenção através de um tratamento adequado da água antes de se proceder à sua 
introdução no aquífero. Isto significa a remoção dos sólidos suspensos, do carbono 
orgânico assimilável, dos nutrientes (nitrogénio e fósforo) e dos microorganismos. 
Deverá ser introduzido cloro para que se mantenha um nível residual no poço que 
minimize a actividade microbiológica. Mais detalhes relativamente aos pré-tratamentos 
possíveis e utilização de efluentes para a recarga de águas subterrâneas estão 
disponíveis em Bouwer (2002). 
 

2.5.3.2 Trincheiras e reservatórios de infiltração (infiltration pits, trenches ou 
shafts) 

Quando os solos à superfície do terreno têm uma baixa permeabilidade, mas existem 
níveis permeáveis a profundidade compreendida entre 5 a 15 m, não se deve recorrer à 
utilização por furos na zona não saturada, mas sim a uma solução mais económica 
através da construção de trincheiras de infiltração (Bouwer, 2002). As trincheiras são 
escavações alargadas com um metro de largura e cerca de dez metros de profundidade 
(Díaz et al., 2000). Nas trincheiras e reservatórios procura-se maximizar a dimensão das 
paredes e minimizar a dimensão do fundo, de modo a incrementar a percolação 
horizontal para o aquífero (Murray e Tredoux, 1998 in Gale e Dillon, 2005).  
 
As infiltration shafts são escavações de maior diâmetro construídas através de um nível 
suspenso, acima do nível da água. Podem estar equipadas com ralos, preenchidas por 
materiais permeáveis, como o cascalho grosseiro e são finalizadas como um poço. As 
infiltration pits são idênticas às anteriores, mas têm um diâmetro maior e podem não ter 
uma forma circular (SEWRPC, 2006). 
 

As trincheiras são preenchidas com areia grosseira ou cascalho fino, que funciona com 
filtro e que pode ser removido se se detectar a colmatação da estrutura. A trincheira 
deve ser tapada para proteger do sol, animais e pessoas (Hantke, 1983 in Bouwer, 
2002). A água de recarga deverá conter baixo teor de sólidos suspensos, tal como se 
referiu anteriormente para os outros métodos. Os principais problemas são 
essencialmente relativos à colmatação do sistema e as soluções apresentadas para os 
poços secos são igualmente válidos no caso das trincheiras. 
 
Normalmente as trincheiras e reservatórios não são uma solução economicamente viável 
pelo facto de recarregarem volumes de água pequenos, assim sendo, o seu uso está 
limitado à reutilização de estruturas semelhantes já existentes no local, normalmente 
abandonadas (Gale e Dillon, 2005).  
 

2.5.3.3 Aquíferos artificiais 

Os aquíferos artificiais são essencialmente filtros de areia que se destinam à recarga do 
aquífero ou ao tratamento de águas de má qualidade. Estes sistemas de recarga ou de 
tratamento são construídos pela escavação de um poço, com cerca de 2 metros de 
profundidade, que se enche com areia ou outro material permeável; o revestimento 
lateralmente é feito com material plástico e o fundo coberto com um nível de cascalho ou 



Capítulo 2 – Estado da arte e legislação sobre recarga artificial de aquíferos  

     25 

de tubos drenantes. A recarga ou o tratamento realiza-se através da descarga do 
efluente no aquífero por curtos períodos de tempo. Depois, o sistema seca durante o 
tempo suficiente para que se forme uma capa colmatada, com gretas e de fácil remoção 
(Bouwer, 1996, Díaz et al., 2000). O fluxo de saída do dreno ou é descarregado nos 
cursos de água superficiais ou é utilizado para rega ou para outro fim destinado a águas 
não potáveis (Bouwer, 1996). Este sistema é vulgar em países subdesenvolvidos e em 
zonas rurais, devido à sua simplicidade em termos de construção. Também é utilizado 
em pequenas urbanizações e hotéis (Díaz et al., 2000). 
 

2.5.4 Descrição dos sistemas de recarga artificial em profundidade (Direct 
injection methods) 

Os métodos de recarga em profundidade recorrem à construção de furos. Esta técnica é 
mais dispendiosa do que os sistemas de infiltração à superfície do solo, pelo que será 
sempre aconselhável recorrer a uma avaliação económica dos sistemas previstos. Por 
outro lado, os métodos de recarga artificial à superfície apresentam-se menos 
complicados, em termos técnicos, do que os métodos de recarga em profundidade e 
podem ser igualmente eficientes em determinadas situações. 
 
Os sistemas de recarga que se descrevem em seguida são os furos de injecção (verticais, 
radiais e horizontais), os furos de armazenamento subterrâneo e de extracção, os furos 
conjuntivos, as barreiras de infiltração, as grandes cavidades profundas no solo, os 
drenos e galerias e as valas e sondagens (Figura 2.9). 
 

 
Figura 2.9 – Esquema de métodos de injecção directos (Topper et al., 2004 in SEWRPC, 2006). 

 

2.5.4.1 Furos de injecção  

Os furos de injecção ou de recarga são os sistemas de recarga artificial em profundidade 
mais utilizados. São utilizados nos casos em que: os terrenos possuem um custo elevado 
ou a sua utilização se encontra restringida (Díaz et al., 2000); quando não estão 
disponíveis zonas permeáveis na zona não saturada; quando a zona não saturada 
apresenta camadas impermeáveis e/ou quando os aquíferos são confinados (Bouwer, 
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1996). Os furos de injecção estão abertos na zona saturada do aquífero e permitem a 
injecção directa da água no aquífero. Estes furos minimizam o tempo necessário à 
passagem da água de recarga através da zona não saturada e evitam as reacções, por 
vezes adversas, entre a água e os solos ou minerais que atravessa na zona não saturada 
(SEWRPC, 2006). Estes furos permitem uma elevada taxa de recarga do aquífero (Kumar 
e Fall, 1997) e podem ser perfurados verticalmente, radialmente ou horizontalmente, de 
acordo com a tecnologia seleccionada (SEWRPC, 2006). Uma descrição detalhada destes 
furos de recarga pode ser encontrada em Pyne (1995, 2005). 
 

2.5.4.2 Furos de armazenamento subterrâneo e de recuperação (Aquifer storage 
and recovery – ASR) 

Uma variante dos furos de injecção são os furos de armazenamento e recuperação de 
água injectada, que funcionam para injecção e extracção. Designa-se esta tecnologia 
como Aquifer Storage and Recovery - ASR. Outra variante são os furos de injecção, 
transferência e recuperação. Nestes casos a água é injectada num furo e recuperada 
noutro, posicionado a uma determinada distância do primeiro, de modo a aumentar o 
tempo de circulação da água através do aquífero, beneficiando da capacidade de 
purificação/tratamento da qualidade da água de recarga. Esta tecnologia tem a 
terminologia de Aquifer Storage Transfer and Recovery (ASTR) (Gale e Dillon, 2005). 
Nestes sistemas o furo de injecção e o de extracção são furos independentes (Figura 
2.10). 
 

 
Figura 2.10 – Esquema simplificado dos sistemas de armazenamento subterrâneo e recuperação 

(Aquifer storage and recovery, ASR e Aquifer Storage Transfer and Recovery, ASTR)  

(extraído de Gale e Dillon, 2005) 

 
Os sistemas de ASR têm vindo a ser utilizados para resolução de diversos problemas, 
destacando-se os seguintes (AWWA, 2002 in SEWRPC, 2006): armazenamento de água 
destinada ao abastecimento sazonal, diário ou de emergência, redução de produtos 
derivados da desinfecção, melhorar a qualidade da água, estabilização de água corrosiva 
para os sistemas de distribuição, redução da subsidência dos solos, recuperação dos 
níveis de água no aquífero e controlo da intrusão salina. Normalmente estes furos 
destinam-se à recarga do aquífero em períodos de maiores disponibilidades hídricas e à 
extracção em períodos de menores disponibilidades (Bouwer, 1996). 
 
Os requisitos de qualidade da água de recarga são significativamente mais elevados no 
caso de furos de injecção do que nos sistemas de recarga à superfície do solo e a 
tecnologia necessária para a sua construção requer alguma complexidade (Gale, 2002).  
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Normalmente, a água de recarga é tratada para padrões estabelecidos para o consumo 
humano. Contudo, em alguns países, foram já desenvolvidos sistemas que utilizam 
águas residuais tratadas, e propostos sistemas que utilizam águas pluviais parcialmente 
tratadas. A água fica armazenada no aquífero, numa zona que rodeia a secção do furo 
por onde se dá a entrada da água no aquífero, e é recuperada posteriormente, quando se 
realiza a extracção no mesmo furo. A reutilização desta água é feita após um tratamento 
adicional mínimo. Os sistemas de ASR são mais comuns em aquíferos confinados, mas já 
foram desenvolvidos alguns em aquíferos freáticos (Pyne, 1995). 
 
Os principais problemas destes sistemas são a colmatação das paredes do furo e a 
contaminação, sendo por este motivo essencial um pré-tratamento da água de recarga. A 
colmatação dos ralos do furo e do aquífero ocorre geralmente devido: (1) aos sedimentos 
em suspensão na água de recarga; (2) à entrada de ar; (3) ao crescimento 
microbiológico; (4) à precipitação química (Gale et al., 2002); (5) à precipitação de ferro, 
(6) às reacções químicas entre a água de recarga e a água subterrânea local, ou o 
material do aquífero ou ambos; (7) às reacções bioquímicas na água de recarga e na 
água subterrânea que envolvem a redução do ferro por bactérias ou a redução de sulfato 
por organismos; (8) às diferenças de temperatura entre a água de recarga e a água do 
aquífero (Kumar e Fall, 1997). Estes processos de colmatação podem ser resolvidos se se 
proceder a um tratamento mecânico da água por sedimentação ou filtração para remoção 
dos sólidos suspensos. Por outro lado, a água de recarga não se deve introduzir 
directamente no furo mas sim por intermédio de uma válvula que assegure uma coluna 
de água constante no interior do furo (Gale et al., 2002). Segundo este autor, um 
adequado desempenho deste tipo de furos pode ser mais facilmente mantido se forem 
utilizados como furos para injecção e extracção de água, uma vez que a colmatação pode 
ser removida durante o ciclo de extracção de água.  
 
Em termos teóricos, a massa de água injectada move-se como um todo para o interior 
do aquífero e desloca a água subterrânea original. Quando se procede à sua recuperação, 
esta massa uniforme de água desloca-se de novo para o furo, sendo pequena a mistura 
com a água subterrânea original. Na realidade é impossível obter um fluxo assim tão 
uniforme num aquífero. A heterogeneidade do próprio aquífero causa um escoamento 
diferencial e promove a mistura e a dispersão com a água subterrânea. Este aspecto é 
fundamentalmente significativo quando são utilizados aquíferos com uma espessura 
saturada pequena ou múltiplos aquíferos para implementação destes sistemas. No 
entanto, estas questões de mistura serão pouco relevantes se a qualidade da água 
subterrânea na zona de armazenamento for aceitável. No caso de aquíferos com águas 
salinas ou salobras, as diferenças de densidade entre as duas massas de água aumentam 
a percentagem de mistura e reduzem a eficiência do sistema, em termos de recuperação 
da água injectada (SEWRPC, 2006). 
 

2.5.4.3 Furos conjuntivos 

Um furo conjuntivo significa que tem ralos abertos quer no aquífero superficial quer no 
aquífero profundo artesiano. A água é extraída do aquífero profundo rebaixando-se a sua 
superfície potenciométrica para valores abaixo do nível da água no aquífero superior; 
deste modo induz-se a drenância directa da água proveniente do aquífero mais 
superficial para o aquífero profundo. A recarga realizada por este tipo de sistema tem a 
vantagem de utilizar como água de recarga a água subterrânea que não contém sólidos 
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suspensos, reduzindo deste modo significativamente o risco de colmatação dos ralos dos 
furos (Kumar e Fall, 1997). 
 
Os impactos ambientais deste tipo de furos conjuntivos devem ser cuidadosamente 
analisados de modo a evitar a redução do escoamento de base no aquífero superior ou a 
extinção de zonas húmidas. Os efeitos resultantes do processo de mistura de águas 
subterrâneas de diferente qualidade também devem ser analisados (O'Hare et al., 1986 
in Kumar e Fall, 1997). 
 

2.5.4.4 Barreira de filtração (Induced bank filtration ou riverbank filtration) 

A barreira de filtração no leito do rio trata-se de um método de recarga induzida que 
consiste geralmente numa galeria ou linha de furos pouco distanciados e paralelos ao 
leito do rio (Figura 2.11). A extracção neste conjunto de furos rebaixa o nível 
piezométrico e consequentemente o nível da água no rio ou no lago, induzindo a água do 
rio ou do lago a infiltrar-se no aquífero subjacente e assegurando a produção nestes 
furos. De modo a assegurar uma purificação satisfatória da água do rio pelo solo, o 
tempo de percolação deverá exceder entre 30 a 60 dias (Huisman e Olsthoorn, 1983 in 
Gale et al., 2002), assim como a distância percorrida pela água deverá assegurar que 
esta purificação ocorra (Gale e Dillon, 2005). Esta tecnologia pode ser vista como uma 
forma de substituir parte do abastecimento a partir de água de superfície para as águas 
subterrâneas. Os sistemas de barreiras de filtração podem ser desenvolvidos utilizando 
furos verticais alinhados com a margem de um rio ou lago, implantados num aquífero 
que esteja em conexão hidráulica com o corpo de água de superfície (SEWRPC, 2006). 
 
 

 
Figura 2.11 – Esquema simplificado de uma barreira de furos de recarga induzida  

(extraído de Gale e Dillon, 2005) 

 

Os factores que controlam o sucesso de um sistema de recarga induzida dependem da 
qualidade da água de recarga, da permeabilidade dos depósitos do leito do rio/fundo do 
lago e das formações subjacentes ao leito do rio/lago (O'Hare et al., 1982 in Gale et al., 
2002). No caso de a permeabilidade do leito do rio/lago e do aquífero serem elevadas e 
se o aquífero apresenta uma espessura reduzida então, grandes quantidades de águas 
subterrâneas podem ser extraídas a partir de um furo ou de uma galeria, sem contudo 
causar efeitos adversos nos níveis piezométricos regionais (Huisman e Olsthoorn, 1983 in 
Gale et al., 2002). Normalmente, os rios e os lagos transportam consigo grandes 
quantidades de sólidos suspensos, no entanto, quando a água se infiltra no aquífero este 
material é filtrado ficando uma fina camada no fundo do rio/lago. Para prevenir uma 
rápida colmatação do leito do rio ou do fundo do lago devem verificar-se dois aspectos: a 
taxa de entrada da água no aquífero deve ser baixa e a barreira de infiltração deve ser 

Barreira de filtração 
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escavada durante períodos de baixa intensidade de escoamento superficial para que se 
possa remover a acumulação de silte, argila e matéria orgânica (Gale et al., 2002). 
 

2.6 Planeamento de um projecto de recarga artificial 

Um projecto de recarga artificial é elaborado tendo como objectivo constituir uma 
alternativa para uma determinada necessidade de água, que pode ser o abastecimento 
público, o uso agrícola ou industrial. 
 
Existem alguns aspectos que deverão ser pensados antes de se colocar a hipótese da 
utilização da técnica de recarga artificial (ASCE, 2001):  

• Análise das necessidades e dos usos actuais e futuros da água subterrânea no 
local em estudo; 

• Análise dos elementos reguladores actuais e futuros, tanto de origem superficial 
como de origem subterrânea; 

• Avaliação das hipóteses de gestão que se devem focar no aumento da regulação, 
no aumento da garantia ou em ambas conjuntamente; 

• Aplicação de critérios e técnicas de utilização conjunta ou de gestão coordenada. 
 
Depois da decisão de que a técnica de recarga artificial de aquíferos poderá constituir 
uma aplicação útil e competitiva no seio de sistemas de regulação variados, capazes de 
satisfazer uma determinada necessidade hídrica, então poderá passar-se para uma nova 
fase em que se avalia a viabilidade da técnica a utilizar em função de factores intrínsecos 
ao próprio local de estudo, como por exemplo (ASCE, 2001): 

• A água destinada à recarga do aquífero na sua origem, as suas características de 
qualidade e volumes disponíveis para a recarga; 

• As características do aquífero receptor; 
• A análise de diferentes alternativas de instalações de técnicas de recarga, assim 

como os meios auxiliares de controlo, como o transporte e o tratamento da água de 
recarga; 

• A água após ter recarregado o aquífero e qual o seu destino final; 
• Avaliação económica e aspectos legislativos e de gestão. 

 
O planeamento de um projecto de recarga artificial pode demorar entre 2 a 5 anos, 
desde que se iniciam os primeiros estudos hidrogeológicos do local, até à construção de 
uma instalação de recarga artificial de carácter industrial. Muito simplificadamente, 
algumas das tarefas que devem ser incluídas num projecto deste tipo são as seguintes 
(ASCE, 2001): 

1) Fase de estudos hidrogeológicos prévios; 
2) Modelação matemática; 
3) Fase de construção de uma instalação piloto; 
4) Fase de acompanhamento da experiência piloto; 
5) Novos estudos hidrogeológicos de detalhe; 
6) Projecto e construção da instalação de carácter industrial. 

 
 
 



Capítulo 2 – Estado da arte e legislação sobre recarga artificial de aquíferos  

 30 

2.6.1 A água destinada à recarga na sua origem 

O estudo da água de recarga na sua origem deve incluir os seus aspectos quer 
qualitativos quer quantitativos e deve, ainda, incluir-se uma perspectiva da sua 
distribuição em termos espaciais e temporais. 
 
Um dos condicionalismos mais importantes de que depende um projecto desta natureza 
relaciona-se com a existência de água excedentária. Durante a realização do estudo deve 
analisar-se a sua natureza, zonas de recolha, caudal disponível, regime temporal e por 
fim, as suas características de qualidade e a variabilidade da sua qualidade em termos 
temporais.  
 
A água que se destina a recarga artificial de aquíferos poderá provir das seguintes 
origens: 

• Água superficial contínua (curso fluvial permanente) ou descontínua (escoamento 
superficial) – pode ser utilizada para recarga directamente ou com um certo grau de 
tratamento; 

• Água residual doméstica que, com um certo grau de tratamento, pode ser utilizada 
para recarga directa ou pode ser misturada com água de outra fonte; 

• Água proveniente de outro aquífero (geralmente refere-se à água que drena 
através de nascentes). 

 

2.6.2 Dimensão e esquema das instalações de recarga artificial 

A dimensão de um sistema de recarga artificial depende do método de recarga 
seleccionado e das características hidráulicas e hidrodinâmicas do aquífero a ser 
recarregado. Deste modo, é fundamental determinar a taxa de infiltração do solo, uma 
vez que este parâmetro determina a dimensão do sistema a projectar. A taxa de 
infiltração obtém-se pela razão entre o caudal de água que se infiltra e a superfície do 
solo através da qual se realizou a infiltração. Nos casos de sistemas de recarga em 
profundidade, para determinar o número de furos e poços necessários é necessário 
determinar o caudal específico que resulta da razão ente o caudal de injecção e a subida 
do nível piezométrico no furo. Contudo, estes valores não são constantes, e normalmente 
a taxa de infiltração e o caudal específico diminuem ao longo do tempo devido aos efeitos 
de colmatação do sistema (Diaz et al., 2000). 
 
Na Secção 2.7 enunciam-se as expressões teóricas que permitem determinar estas taxas 
de infiltração. 
 
Massmann (2003) refere três critérios para o planeamento de bacias de infiltração:  
a) solos deverão ser bastante permeáveis; 
b) declive da bacia deverá ser baixo; 
c) bacia deverá estar bem acima da zona saturada.  
 
Segundo WDOE (2003, in Massmann, 2003) a taxa de infiltração deverá ser igual ou 
superior a 1,3 cm/h (0,31 m/d), o declive não deverá ser superior a 15% e o fundo da 
bacia deverá estar pelo menos 1,5 m acima do nível da água durante o período seco.  
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2.6.3 Necessidade e tipo de instalações auxiliares do sistema de recarga 
artificial 

Quer em sistemas de recarga artificial superficiais ou em profundidade são necessários 
dispositivos de decantação e sedimentação, desenhados por módulos, e que podem 
ocupar uma área considerável de terreno. No caso de sistemas de infiltração de pequena 
dimensão podem-se colocar filtros no fundo da estrutura. Os filtros muito permeáveis 
favorecem uma elevada taxa de infiltração, mas por outro lado, alguns sedimentos 
colmatantes podem penetrar no solo. Os filtros com uma capacidade de infiltração inicial 
menor podem provocar uma colmatação mais rápida, mas a capa colmatante que se 
forma apenas têm poucos centímetros de espessura e pode assim ser facilmente 
removida. No caso dos sistemas de recarga em profundidade deve evitar-se a injecção de 
ar, injectando a água logo abaixo do nível piezométrico e evitar as depressões 
piezométricas (ASCE, 2001).  
 

2.6.4 Métodos e equipas de controlo e de acompanhamento 

A correcta execução de um sistema de recarga artificial de aquíferos necessita 
determinadas acções de controlo e de acompanhamento da obra, que permitam por um 
lado, quantificar os seus efeitos em termos de quantidade e qualidade da água do 
aquífero que está a ser recarregado e, por outro lado, possibilitar uma correcta gestão 
das operações de infiltração e da recuperação da água de recarga. Os parâmetros a 
controlar são o nível piezométrico, a hidroquímica da água do aquífero e o caudal e a 
qualidade da água de recarga. 
 

2.6.5 Instalações de transporte da água de recarga  

Para conduzir a água de recarga até aos sistemas de recarga é necessário construir uma 
estrutura de condução adequada (e.g. canais). Poderá também ser necessário dispor de 
estruturas para o armazenamento da água de recarga. 
 

2.6.6 Avaliação económica 

Os custos imputáveis a este tipo de sistemas podem ser elevados, contudo, uma decisão 
desta natureza está dependente não só dos aspectos económicos mas também dos 
aspectos de natureza social e ambiental.   
 
Uma avaliação económica de um projecto desta natureza deve incluir os seguintes 
custos, entre outros que poderão surgir durante a realização da obra (ASCE, 2001): 

• Custo de uma investigação hidrogeológica de pormenor (que deve incluir a 
realização de furos para recolha de informação sobre as litologias atravessadas, 
espessura do aquífero, parâmetros hidráulicos, etc., análises químicas à água 
subterrâneas, registos de piezometria); 

• Custo da avaliação e análise da água destinada à recarga do aquífero; 
• Custo da aquisição dos terrenos, caso seja necessário; 
• Custo das instalações de pré-tratamento da água destinada à recarga, no caso de 

águas residuais; 
• Custo das instalações de apoio ao sistema; 
• Custo das instalações de recarga artificial; 
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• Custo das instalações de controlo e acompanhamento (pode ser necessária a 
implementação de uma rede de monitorização para controlo da resposta do aquífero às 
operações de recarga, com piezómetros para registo do nível piezométrico e a análise 
química da qualidade da água subterrânea após a mistura); 

• Custo da exploração do aquífero, uma vez que a água de recarga terá que ser 
depois aproveitada para abastecimento e custo da conservação do sistema. 
 

2.7 Determinar taxas de infiltração  

A formulação matemática que expressa a velocidade da água no meio subterrâneo 
constitui a base teórica para determinar uma taxa de infiltração da água numa bacia. 
 
A teoria fundamental do escoamento subterrâneo publicada por Henry Darcy, em 1856, é 
conhecida pela Lei de Darcy, que cita que o caudal que atravessa o meio poroso entre 
dois locais é proporcional à diferença do nível da água entre ambos e inversamente 
proporcional à distância entre eles. Pode expressar-se por:  

Q = K x A x h1-h2                                                                          Eq. 2.1 

       L 

em que: 
Q – Caudal que atravessa uma secção em meio poroso (m3/d) 
A – Área da secção (m2) 
h1-h2 – Diferença de nível entre dois locais (m) 
L – Distância entre os dois locais (m) 
K – Condutividade hidráulica (m/d) 
 
A velocidade de Darcy (VD) e a velocidade intersticial (Vi) podem ser determinadas pelas 
seguintes expressões1: 

q = Q /A = VD 

 
                                                        VD = K x i                                                 Eq. 2.2 

 

Vi =     Q     =  K  x  h1 – h2 =  K x i 

     ne x A      ne         L          ne 

 
                                                     Vi = VD / ne                                                                               Eq. 2.3 

em que: 
q – Caudal específico (m/d) 
VD - Velocidade de Darcy (m/d) 
i – Gradiente hidráulico  
Vi - Velocidade intersticial (m/d) 
ne – Porosidade efectiva 
 

                                           
1 A velocidade calculada nos ensaios de campo é igual à distância medida entre dois pontos sobre o 
tempo (V=d/t). Esta velocidade corresponde à velocidade real das partículas no meio poroso, também 
referida como velocidade intersticial. A velocidade de Darcy medida entre dois pontos não considera o 
meio poroso. A velocidade de Darcy pode ser determinada a partir da velocidade intersticial multiplicando 
pela porosidade eficaz (VD=Vi×ne).  
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A condutividade hidráulica (K) pode calcular-se através da seguinte expressão: 

                                              K = VD/ i = (Vi x ne) / i                                         Eq. 2.4 

 
A porosidade total que corresponde à razão entre o volume de espaços vazios e o volume 
total de um solo, pode definir-se pela seguinte expressão: 

                                                     nt = ne + Sr                                                                            Eq. 2.5 

em que, 
nt - Porosidade total 
ne - Porosidade eficaz ou cedência específica 
Sr - Retenção específica 
 
Para determinar a taxa de infiltração, Massmann (2003) refere a Lei de Darcy escrita da 
seguinte forma:  

                                        f = Q/A = - K x (dh/dz) = - K x i                                Eq. 2.6 

em que, 
f - Taxa de infiltração da água através de secção unitária de material poroso (L/t) 
Q - Caudal (L3/t) 
A - Área da secção perpendicular ao fluxo (L2) 
K - Condutividade hidráulica (L/t) 
(dh/dz)=i - Gradiente hidráulico 
Refere que os dois factores que controlam a taxa de infiltração são a condutividade 
hidráulica e o gradiente hidráulico. 
 
Segundo Freeze e Cherry (1979, in Massmann, 2003), apesar da Lei de Darcy descrever 
o fluxo na zona saturada, também pode ser aplicada para a zona não saturada, da 
seguinte forma: 

                                                     f = - K (θ) x I (θ)                                          Eq. 2.7 

em que, 
K(θ) - Condutividade hidráulica na zona não saturada 
I - Gradiente hidráulico para a zona não saturada 
θ - Teor em água 
 
Na zona não saturada a água está sujeita a uma pressão negativa, causada por forças 
capilares que depende do teor em água do solo, sendo cada vez menos negativa à 
medida que aumenta o teor em água.  
 
A Lei de Darcy também pode ser utilizada para descrever o fluxo na zona não saturada, 
através da aplicação da equação de Green-Ampt (Chin, 2000 in Massmann, 2003): 

                                              f(t) = Ksat ((H0 + L + hws) / L                                Eq. 2.8 

em que, 
f(t) – Taxa de infiltração no tempo t (L/t) 
Ksat – Condutividade hidráulica na zona saturada (L/t) 
H0 – Profundidade da água na bacia (L) 
hws – Profundidade da frente de humedecimento abaixo do fundo da bacia (L) 
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L – nível capilar médio na frente de humedecimento (L) (aproximadamente igual à 
pressão bubling) 
 
Esta aproximação assume que a água se encontra à superfície do solo, numa bacia de 
infiltração, e que existe uma frente de humedecimento com movimento descendente, 
que se estende até uma profundidade L. Assume que o solo se encontra saturado acima 
da frente de humedecimento, i.e., assume que o teor de água é igual à porosidade. As 
taxas de infiltração inicial estimadas são superiores à condutividade hidráulica devido aos 
gradientes hidráulicos elevados quando a frente de humedecimento ainda está muito à 
superfície. À medida que a profundidade da frente de humedecimento aumenta, o 
gradiente hidráulico diminui e a taxas de infiltração estimadas aproximam-se do valor da 
condutividade hidráulica. Por este motivo, os ensaios de infiltração de curta duração 
tendem a sobrestimar os valores da taxa de infiltração. Assim, a taxa de infiltração inicial 
é mais elevada do que o valor da condutividade hidráulica saturada porque o gradiente 
hidráulico é superior a 1. À medida que a água se infiltra o gradiente diminui e aproxima-
se do valor 1. Esta aproximação deixa de ser válida quando a frente de humedecimento 
atinge o nível de água regional. Nestas situações o gradiente tem um valor inferior a 1 e 
a taxa de infiltração passa a ser inferior à condutividade hidráulica saturada. A Lei de 
Darcy passa a ser válida mas o gradiente hidráulico passa a ser mais difícil de determinar 
(Massmann, 2003).  
 
Segundo Massmann (2003), o gradiente hidráulico numa bacia de infiltração pode ser 
determinado por duas formas, dependente da espessura da zona não saturada. No caso 
de espessuras pouco elevadas, pode ser determinado pela seguinte expressão:  

                   i = (DBacia+ L + hwf) / L                                           Eq. 2.9 

em que: 
DBacia = Profundidade da água na bacia 
L = Profundidade da frente de humedecimento subjacente ao fundo da bacia 
hwf = Nível médio de capilaridade na frente de humedecimento 
 
Para bacias de infiltração, hwf toma um valor pequeno comparativamente com as 
restantes variáveis e por isso pode não ser considerado. O gradiente hidráulico varia com 
o tempo de infiltração porque também varia a profundidade da frente de 
humedecimento, à medida que a água se infiltra no solo. Também varia com a dimensão 
da bacia, em que as bacias de maior dimensão têm gradientes mais baixos e as bacias de 
menor dimensão gradientes mais elevados (Massmann, 2003). 
 
Outro aspecto a considerar para o cálculo da taxa de infiltração relaciona-se com a área 
da bacia disponível para infiltração. Algumas referências citam que apenas o fundo da 
bacia deverá ser utilizado como área disponível (Design Guidelines of State of Maryland, 
1984 in Massmann, 2003) e outras que apenas a parte lateral da bacia deve ser 
considerada, uma vez que o fundo fica rapidamente colmatado (Stahre e Urbanas, 1990 
in Massmann, 2003). Duchene et al (1992, in Massmann, 2003) refere que ¾ do volume 
de água se infiltra pelo fundo da bacia. 
 
Outras formas para determinar a taxa de infiltração estão referidas em manuais de 
planeamento de sistemas de infiltração de águas de escorrência. Massmann (2003) 
refere dois para o estado de Washington, o Stormwater Management Manual for Western 



Capítulo 2 – Estado da arte e legislação sobre recarga artificial de aquíferos  

     35 

Washington do Departamento de Ecologia de Washington (WDOE, 2001 in Massmann, 
2003) e o King County Surface Design Manual (King County, 1998 in Massmann, 2003).  
 
Em WDOE (2001, in Massmann, 2003) são referidos três métodos para estimar as taxas 
de infiltração a longo prazo. O primeiro método baseia-se numa correlação entre a 
textura do solo determinada de acordo com a classificação textural USDA e as taxas de 
infiltração em solos homogéneos (Quadro 2.1). Estas estimativas da taxa de infiltração 
não consideram os efeitos de colmatação da bacia a longo prazo. Propõem a sua redução 
pela aplicação de factores de correcção de 2 ou 4, de acordo com a classificação textural 
do solo. O segundo método baseia-se na relação entre os parâmetros de gradação do 
solo, determinados através do procedimento ASTM, e as taxas de infiltração medidas em 
sistemas de infiltração já definidos (Quadro 2.2). O terceiro método refere um 
procedimento denominado de “ensaio de infiltração piloto”, que consiste em adicionar 
água, com um determinado caudal, para uma bacia de forma a manter uma altura de 
água de 1 metro. O volume instantâneo ou acumulado de água descarregada para a 
bacia necessário para manter o nível de água constante é registado, com intervalos de 
15 a 30 minutos e durante um período de tempo total mínimo do ensaio de 17 horas. A 
taxa de infiltração é registada durante os períodos de enchimento e esvaziamento da 
bacia. As estimativas calculadas são consideradas como taxas a curto prazo e deverão 
ser reduzidas pela aplicação de factores de correcção para assegurar a variabilidade das 
condições in situ, condições de manutenção e pré-tratamento e números de ensaios 
realizados. 
 

Quadro 2.1 – Taxas de infiltração recomendadas de acordo com a classificação textural USDA 
(WDOE, 2003 in Massmann, 2003) 

 
Taxas de infiltração  

short term 
(cm/h)/(m/d) 

Factor de 
correcção 

Taxa de 
infiltração  
long term 

(cm/h)/(m/d) 
Areias com cascalho limpas e cascalho arenoso  50 / 12 5 25 / 6 

Areais 20 / 4,8 10 5 / 1,2 

Areias siltosas (loam) 5 / 1,2 10 1,3 / 0,31 

Silte arenoso 2,5 / 0,6 10 0,64 / 0,15 

Silte 1,3 / 0,31 10 0,33 / 0,08 

 
Quadro 2.2 – Taxas de infiltração recomendadas de acordo com o ensaio de gradação ASTM 

(WDOE, 2003 in Massmann, 2003) 
D10 determinado pelo ensaio de gradação 

ASTM D422 (mm) 
Taxa de infiltração  

a longo prazo estimada (cm/h) / (m/d) 
<0,4 23 / 5,52 

0,3 16,5 / 3,96 

0,2 8,9 / 2,14 

0,1 5 / 0,12 

0,05 2 / 0,048 

 
O manual King County Surface Design (King County, 1998 in Massman, 2003) refere 
para calcular a taxa de infiltração os procedimentos da EPA do ensaio de percolação, com 
nível decrescente, e o ensaio com o infiltrómetro de duplo anel. O manual sugere a 
realização de pelo menos três ensaios e a aplicação de factores de correcção relacionados 
com as incertezas do ensaio ou do meio receptor, ou relacionados com a acumulação de 
partículas finas no fundo da bacia.  
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2.8 Experiências de recarga artificial no mundo 

Nas últimas décadas o aumento da população mundial e do desenvolvimento urbano e 
industrial conduziu à sobre-exploração dos aquíferos existentes em muitos locais. Para 
aumentar os recursos subterrâneos e melhorar a qualidade da água, a recarga artificial 
têm vindo a tornar-se uma importante ferramenta para a gestão das águas subterrâneas. 
Consequentemente, a aplicação destas técnicas tem vindo a aumentar nos últimos anos.  
 
A necessidade de um inventário global sobre as experiências de gestão da recarga de 
aquíferos conduziu à elaboração de um projecto-piloto designado por “Artificial Recharge 
of Groundwater in the World“, coordenado pelo Acacia Institute e International 
Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC). A informação está ainda a ser 
recolhida e será disponibilizada em forma de base de dados no portal da IGRAC 
(http:\\www.igrac.nl). No entanto, já está disponível um mapeamento preliminar do 
número de experiências de gestão de recarga artificial existentes no mundo através da 
ferramenta Global Groundwater Information System (2004), criada pelo IGRAC (Figura 
2.12) (http://igrac.nitg.tno.nl/ggis_map/start.html). O Quadro 2.3 foi derivado desta 
aplicação e fornece uma indicação preliminar sobre a existência de estudos de gestão de 
recarga artificial em mais de 50 países e uma ordem de grandeza, que varia entre >30, 
30-10, 10-5 e <5 casos. Existem ainda algumas lacunas nesta ferramenta. Fornece a 
informação da existência de experiências de recarga, verificando-se maior adesão nos 
EUA, Austrália, Índia, China, Israel, Espanha e Holanda. 
 

 
Figura 2.12 – Distribuição espacial do número de casos de recarga artificial no mundo –  

Global Groundwater Information System, IGRAC (2004, pesquisa em 2007) 

 
Segundo Topper et al. (2004, in SEWRPC, 2006), a recarga artificial de aquíferos é 
utilizada em pelo menos 26 países e 32 estados. Nos EUA os projectos mais significativos 
localizam-se em zonas áridas e semi-áridas do Oeste ou em zonas onde o crescimento 
populacional causou uma perturbação significativa nos recursos hídricos disponíveis. 
Destacam-se os seguintes estados: Arizona, Califórnia, Nevada, Florida, Kansas, 
Colorado, New Jersey e New York (ASCE, 2001). O United States Geological Survey 
(USGS) esteve envolvido nestes projectos há mais de 100 anos (Weeks, 2002 in 
SEWRPC, 2006). Os sistemas de ASR são utilizados nos EUA desde 1969 e cerca de 69 
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estão em funcionamento (em Março de 2004). No resto do mundo foram contabilizados 
cerca de 100 sistemas de ASR, distribuídos pelo Reino Unido, Austrália, Israel e Canadá 
(SEWRPC, 2006). Na Europa os sistemas de recarga induzida (riverbank filtration) são 
mais comuns, atingindo percentagens importantes do abastecimento para consumo 
doméstico, nomeadamente 16% na Alemanha, 40% na Hungria, 48% na Finlândia, 50% 
na França e 80% na Suíça (Tufenkji et al., 2002 in SEWRPC, 2006). Este tipo de sistema 
de recarga é menos comum nos EUA, mas existem experiências nos estados do 
Nebraska, Iowa, Ohio, Kentucky, Missouri, e Wyoming (várias referências in SEWRPC, 
2006). Em termos percentuais, o volume de água recarregado artificialmente, 
independentemente do seu destino final em termos de utilização, atinge os 85% nos 
EUA, 13% na União Europeia e 2% nos restantes países do mundo (Díaz et al., 2000). 
 

Quadro 2.3 - Inventário do número de casos de Recarga artificial no mundo por continente 

Global Groundwater Information System – IGRAC (2004, pesquisa em 2007) 
Nº de casos/ 
continente 

América Ásia Africa  Europa Oceânia  

>30 Estados Unidos 
(Arizona, 
Texas, Florida, 
Colorado, 
Califórnia, 
Utah, Nevada, 
etc) 

Índia   Holanda Austrália 

10-30  China  Espanha  
5-10  Nepal 

Republica Islâmica 
do Irão 
Emirados Árabes 
Unidos 
Omã 
Jordânia 

Etiópia  
África do Sul 
Burkina Faso 

Alemanha 
Hungria 

 

<5 Canadá 
México 
Peru 
Brasil 
Paraguai 
Argentina 

Rússia  
Arábia Saudita 
Israel 
Territórios 
Ocupados da 
Palestina 
República Árabe 
Síria 
Japão 
 

Marrocos 
Tunísia 
Egipto 
Sudão 
Chade 
Nigéria 
Mali 
Serra Leoa 
Camarões  
Somália 
Quénia 
Republica Unida da 
Tanzânia 
Malawi 
Namíbia 

Reino Unido  
França 
Suiça 
Áustria 
Polónia 
Finlândia 
Eslovénia 
Sérvia e 
Montenegro 
Roménia 
Eslováquia 
Republica Checa 
Letónia 
 

 

 
Sistemas de recarga artificial e de reutilização de águas residuais, em Espanha 
(Barcelona) e em Israel, foram visitados durante as Reuniões do Projecto Gabardine que 
se realizaram nestes países. A sua descrição apresenta-se com mais detalhe no Anexo 1. 
 
Na Europa existem exemplos de recarga artificial em diversos países, tais como: em 
Espanha, Holanda, Alemanha, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Áustria e Hungria. 
Normalmente têm índices de utilização de águas subterrâneas para abastecimento 
elevados pelo que o contributo da recarga artificial desempenha um papel importante. As 
tecnologias de recarga artificial são normalmente os métodos superficiais e a fonte de 
água de origem fluvial. Os objectivos da recarga são específicos para cada local, e 
incluem nomeadamente: o armazenamento para garantir o abastecimento para uso 
doméstico e agrícola; a regulação dos cursos de água; a atenuação da sobre-exploração 
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dos aquíferos e dos problemas relacionados com a intrusão salina; e a manutenção de 
zonas húmidas. O Anexo 1 inclui uma descrição mais extensa sobre as práticas de 
recarga artificial nestes países. 
 
Nos Estados Unidos também se desenvolvem numerosos projectos de recarga artificial, 
contudo, os objectivos destes sistemas estão mais ligados para o abastecimento 
industrial e agrícola do que para o abastecimento público. As exigências ambientais na 
legislação deste país são muito rigorosas, em termos da qualidade da água destinada à 
recarga de aquíferos. Remeteu-se para o Anexo 1 uma descrição mais extensa sobre 
estes projectos de recarga artificial, pelo contributo que representam a sua vasta 
experiência adquirida, na aplicação e no estudo da recarga artificial. Em seguida 
apresenta-se apenas um resumo para o estado do Arizona. 
 
No estado do Arizona, uma má gestão dos seus recursos subterrâneos no passado 
provocou uma descida rápida dos níveis piezométricos, uma redução da qualidade da 
água e casos de subsidência da superfície do solo. Nos últimos 20 anos, surgiu a 
implementação do Programa de Recarga Artificial, como principal ferramenta para a 
gestão dos recursos subterrâneos, de modo a dar resposta às necessidades de 
abastecimento de água. O conceito é simples e consistiu na recolocação da água nos 
aquíferos para aumentar os recursos, armazenando água subterraneamente durante os 
períodos de maior disponibilidade para utilização futura nos períodos de escassez. No 
caso do Arizona, complementarmente, fornecia também uma forma de utilização da água 
proveniente do Projecto do Rio Colorado (CAP) (Eden et al., 2007), um canal que 
distribui a água pelo Estado. Os impactos da implementação deste Programa foram 
significativos na gestão da água deste Estado.  
 
Em seguida descrevem-se sumariamente alguns Projectos de recarga artificial que este 
Programa desencadeou. O Projecto de recarga de Água Fria é formado por sete bacias de 
infiltração e respectivo sistema de distribuição da água do rio e uma secção no leito do 
rio utilizada para a recarga (Figura 2.13). Combina numa mesma instalação, a recarga no 
leito do rio com as bacias de infiltração. A manutenção das instalações de recarga é 
efectuada de modo a garantir a eficiência das taxas de infiltração, que variam entre 0,81 
a 1,29 m/dia, na secção do rio, e entre 0,36 e 1,04 m/dia, nas bacias. O sistema 
encontra-se implantado em formações aluvionares de areia, cascalho e seixo, 
moderadamente calibradas que constituem um aquífero freático. Os volumes de recarga 
atingiram os 72,6 hm3/mês de valor máximo e variam regularmente entre 29,6 a 44,4 
hm3/mês. As perdas do sistema devem-se à evaporação e variam entre 0,5 a 1,0% do 
volume total fornecido para a recarga (CAP, 2007). 
 
O Projecto de recarga artificial de Avra Valley é constituído por quatro bacias de 
infiltração (com 4,4 ha no total), que recebem a água bombada do CAP, primeiro para 
um canal de irrigação e daqui para uma zona de distribuição central (Figura 2.14). As 
taxas de infiltração variam entre 0,63 e 1,05 m/dia. A manutenção é realizada quando 
estes valores começam a decrescer pelos métodos habituais de raspagem do fundo da 
bacia (CAP, 2007). 
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Figura 2.13 – Vista aérea das instalações de recarga artificial do Projecto Água Fria, no Arizona 

(CAP, 2007). 

 
O sistema de recarga artificial de Lower Santa Cruz é formado por 3 bacias de infiltração, 
com aproximadamente 12 ha de dimensão total, que recebem água proveniente do CAP 
através de um canal de irrigação (Figura 2.14). As taxas de infiltração obtidas foram 
excepcionais, de 2,1 m/dia. A profundidade ao nível antes da recarga artificial era de 84 
metros, subindo para os 57 metros actualmente, após o início da recarga. A capacidade 
total de armazenamento do aquífero é de 740 hm3. Os volumes de água fornecidos ao 
sistema para infiltração atingiram no final do ano de 2003 um valor de 134 hm3; 
mensalmente atingiu-se um valor máximo de 408 796 m3/mês (CAP, 2007).  
 
Normalmente, a espessura não saturada nestes locais é bastante elevada, possibilitando 
assim um volume elevado disponível para o armazenamento. Também o tipo de 
formações que constituem estes aquíferos possui permeabilidades muito elevadas, 
reflectindo-se nas elevadas taxas de infiltração e na eficiência dos sistemas. 
 

 
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). 

 

Na Ásia, países como Israel, o Kuwait, o Líbano, e o Egipto, também utilizam a recarga 
artificial de aquíferos com o objectivo de servir de apoio ao abastecimento urbano (Díaz 
et al., 2000). Israel tem sofrido durante anos de um problema permanente de escassez 
de água. O deficit actual acumulado dos recursos de água renováveis atinge cerca de 2 
mil milhões de m3, sendo esta quantidade igual ao consumo anual (MFA, 2007). 
 
A causa deste problema tanto se deve a causas naturais, os períodos de secas, como 
antropogénicas, designadamente, o aumento populacional e dos padrões de vida 
provocaram o aumento das necessidades de água para abastecimento doméstico (MFA, 

Canal de distribuição 
Bacias de infiltração 

Headwork structure 
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2007). A utilização de diversas formas de recarga artificial de aquíferos é uma prática 
comum e antiga em Israel, necessária para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos. 
A utilização de fontes de água não convencionais revela-se uma necessidade para poder 
suprir as necessidades de abastecimento doméstico, agrícola e industrial. Nesta área, 
destacam-se em Israel, importantes avanços nas tecnologias de reutilização de efluentes 
tratados e na desalinização de água salgada ou salobra.  
 
Neste país, os três principais objectivos da recarga artificial são a reposição dos níveis 
piezométricos, o armazenamento sazonal e por períodos longos e a reutilização de 
efluentes tratados. A recarga artificial com o objectivo de armazenamento subterrâneo é 
realizada por furos ou bacias de infiltração. Refere-se como exemplo, o Complexo de 
Recarga Artificial de Menashe, que possibilita a infiltração das águas de cheia do rio 
Dalyah, cerca de 12 hm3/ano (Bensabat, 2006), utilizando como fonte de água os 
volumes excedentários do escoamento superficial. Na Figura 2.15 pode observar-se um 
esquema do Complexo com as bacias de decantação e infiltração, visitado no âmbito do 
Projecto Gabardine, numa deslocação a Israel, em Maio de 2006. 
 

 
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). 

 
Sobre a recarga artificial de efluentes tratados, o melhor exemplo é o Complexo de 
Shafdan, sendo o mais importante de Israel e provavelmente do mundo (Bensabat, 
2006). Também é designado na literatura pelo Projecto de reutilização de águas residuais 
de Dan Region que possibilita a recolha, tratamento, recarga e reutilização de efluentes 
(NRC, 1994; Shevah, 1982). Os efluentes provenientes da cidade de Tel-Aviv (com 1,3 
milhões de habitantes), são transportados para a estação de tratamento de Rishon 
LeZion e sujeitos a um tratamento secundário. Seguidamente, estes efluentes tratados 
são injectados no aquífero arenoso costeiro, por intermédio de bacias de infiltração. A 
água é depois recuperada, em furos colocados em círculos concêntricos em torno das 
bacias de infiltração, e transportada para os pontos de abastecimento, para irrigação sem 
restrições. A localização destes furos está condicionada por uma distância necessária 
para um tempo de residência suficiente (cerca de 200 dias) e a sua proximidade deverá 
ser a adequada, de modo a evitar a mistura da água infiltrada com a água existente no 
aquífero (Bensabat, 2006). A Figura 2.16 mostra um esquema do processo de recarga 
artificial e furos de recuperação da água infiltrada e uma vista aérea das bacias de 
infiltração. 
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Este Complexo dispõe de dois sistema de recarga: o primeiro composto por quatro bacias 

(área de 24 ha) e o segundo por três bacias (área de 18 ha). O enchimento é feito de 
forma alternada, de forma a manter as elevadas taxas de infiltração e facilitar a 
purificação do efluente durante a sua percolação pelo solo (NRC, 1994). Durante os 25 
anos de operação, este complexo permitiu a infiltração de 1 500 hm3 de efluentes 
tratados no aquífero, através de 0,9 km2 de área total, valor que é equivalente à recarga 
natural continua do aquífero na área das bacias durante 600 anos (Bensabat, 2006). 
Actualmente, cerca de 275 hm3 de efluentes tratados e reciclados são utilizados para a 
irrigação, o que corresponde a 65% dos efluentes gerados (ISCID, 2007; Shevah, 2000). 
Gradualmente esta fonte de água não convencional tem vindo a tornar-se a principal 
fonte de água para a agricultura. No entanto, os usos da água após recarga também 
incluem o uso industrial ou urbano não potável e recreativo (NRC, 1994). A Figura 2.17 
mostra duas bacias em fases distintas, tirada durante a visita de estudo ao Complexo, 
realizada no âmbito do Projecto Gabardine. No Anexo 1 apresenta-se uma descrição mais 
detalhada sobre a recarga artificial e as fontes de água alternativas para a recarga em 
Israel. 

 
Figura 2.16 – Ilustração esquemática do processo de infiltração e fotografia aérea do Complexo de 

recarga artificial de Shafdan (Israel) (Bensabat, 2006) 

 

 
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). 

 

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

2.9.1  Introdução 

A Associação Internacional de Hidrogeólogos (AIH) têm uma Comissão de trabalho de 
pessoas que investiga o tema da gestão da recarga artificial (Management of Aquifer 
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Recharge AIH-MAR). O Presidente e o Vice-Presidente da AIH-MAR são Peter Dillon 
(Austrália) e Ian Gale (UK), respectivamente. No seu site na Internet têm disponível 
informação sobre conferências, simpósios, reuniões, publicações e projectos relacionados 
com o tema (http://www.iah.org/recharge/index.html). Os objectivos desta Comissão, 
fundada em Janeiro de 2002 pela AIH, pretendem “(…) expandir os recursos hídricos e 
melhorar a qualidade da água de diversas formas que sejam apropriadas, 
ambientalmente sustentáveis, tecnicamente viáveis, economicamente e socialmente 
atractivas. Para isto terão de promover o desenvolvimento e a implementação de 
melhores práticas de gestão da recarga de aquíferos, o que será conseguido pela 
sensibilização do MAR, entre outros membros da AIH, profissionais nesta área e restante 
comunidade, pela facilitação da troca de informação internacional entre membros (e.g. 
página na Internet e lista de e-mails), pela disseminação de resultados de investigação e 
de experiências desenvolvidas (e.g. via conferências e uma base de dados de 
referências) e pelo empreendimento do desenvolvimento de projectos e outras 
actividades comuns.”  
 

2.9.2  Programas e Projectos de Investigação 

Os principais Programas e Projectos de Investigação relacionados com o tema “Gestão da 
recarga artificial”, em desenvolvimento ou concluídos, vêm referidos na lista seguinte 
(http://www.iah.org/recharge/projects.html): 
 

1. GABARDINE (http://www.gabardine-fp6.org/home) 
2. RECLAIM WATER (http://www.reclaim-water.org) 
3. AQUASTRESS (http://www.aquastress.net)  
4. ALERT (http://www.bgs.ac.uk/science/alert/home.html)  

5. AGRAR - Augmented Groundwater Resources by Artificial Recharge 
6. ASR-UK - Aquifer Storage Recovery 
7. ASCE Survey of Artificial Recharge 
8. AWWARF Water Quality Improvements During ASR Questionnaire 
9. Management of Aquifer Recharge (MAR) Inventory 

 

2.9.2.1 Projecto GABARDINE  

O desenvolvimento desta Tese de Doutoramento encontra-se inserido no âmbito das 
actividades desenvolvidas para o Projecto GABARDINE do 6º Programa-Quadro de 
Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração (Specific Targeted Research 
or Innovation Project), que se intitula “Groundwater artificial recharge based on 
alternative sources of water: advanced integrated technologies and management”. A 
coordenação do projecto está a cargo da Universidade de Gottingen (GZG) (Coordenado 
pelo Prof. Dr.-Ing Martin Sauter e pelo Prof. Dr.-Ing Bernd Rusteberg) e as restantes 
instituições participantes são: LNEC (Portugal), GZG (Alemanha), UPC (Espanha), IIT, 
EWRE e IHS (Israel), ULG (Bélgica), AUTH, GEOS e EYATH (Grécia), UNOT (Inglaterra), 
PHG e PWA (Palestina). O início do estudo foi em Novembro de 2005 e termina a 30 de 
Abril de 2009.  
 
Os objectivos principais do projecto são os seguintes: (1) identificar fontes alternativas 
de água e investigar a viabilidade económica e ambiental da sua utilização em zonas 
semi-áridas, no contexto de uma gestão integrada dos recursos hídricos; (2) investigar 
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os aquíferos como principal meio destinado ao armazenamento sazonal e a longo prazo 
destas fontes alternativas de água; (3) melhorar o conhecimento sobre as formas de 
introdução destas fontes de água no aquífero, nomeadamente através da recarga 
artificial, incluindo ainda a monitorização da qualidade da água e a purificação através de 
processos naturais de atenuação e filtração; (4) avaliar e quantificar o potencial impacto 
de factores de alteração, tais como, as alterações climáticas, alterações na qualidade da 
água, intrusão salina, etc. na qualidade e uso global do recurso através do 
desenvolvimento de ferramentas de mapeamento e avaliação do risco, de modelação e 
de monitorização, e propor medidas de prevenção ou de minimização, e de mitigação do 
seu impacto. As fontes alternativas de água são, e.g., o volume excedente resultante do 
escoamento superficial gerado durante eventos de precipitação intensos, as águas 
residuais tratadas, o volume excedente de água dessalinizada em períodos de maior 
disponibilidade ou de menor necessidade e a exploração de massas de água salgada que 
poderão ser usadas para rega de determinadas culturas. 
 
O projecto foi estruturado em oito Work-Packages, nomeadamente: WP1: Project 
Management; WP2: Precipitação, Recarga de aquíferos e Balanço Hídrico; WP3: Fontes 
alternativas de água e recarga artificial (métodos de investigação, tecnologias, operações 
de gestão e de utilização); WP4: Metodologias auxiliares (modelos, calibração, análise de 
sensibilidade, vulnerabilidade); WP5: Casos de estudo; WP6: Integração; WP7: Aspectos 
socio-económicos e WP8: Disseminação. Quatro casos de estudo foram seleccionados 
para experiências reais de sistemas de recarga artificial de aquíferos: o Llobregat Valley 
(Espanha), o sistema aquífero da Campina de Faro (Portugal), o aquífero costeiro de 
Israel e Palestina (na faixa de Gaza) e a Baía de Thessaloniki (Grécia). Estes casos de 
estudo enfrentam problemas diversos de abastecimento de água devido a sobre-
exploração, intrusão salina ou poluição por más praticas agrícolas. O impacto esperado 
do projecto nestes locais é claro, uma vez que se espera que sejam avaliados os 
balanços e as necessidades de água, e serão sugeridas aos end-users as alternativas 
para colmatarem estes problemas hidrológicos.  
 
A componente prática e experimental desta tese foi desenvolvida no caso de estudo 
português, o sistema aquífero da Campina de Faro. Foi proposto, entre outras áreas de 
investigação, o desenvolvimento e a implementação de um projecto de recarga artificial 
com o objectivo de melhorar a qualidade da água subterrânea no sistema aquífero da 
Campina de Faro. Este projecto de recarga visa a aplicação de diferentes metodologias 
de recarga artificial à área de estudo e a análise da sua resposta, tendo como objectivo 
principal contribuir para a recuperação, em termos de qualidade da água subterrânea, de 
um sistema aquífero declarado como zona vulnerável aos nitratos provenientes de más 
práticas agrícolas. Mais detalhes sobre os estudos realizados serão apresentados nos 
Capítulos seguintes. 
 

2.9.2.2 Projecto RECLAIMWATER  

O projecto RECLAIMWATER – “Water reclamation technologies for safe artificial 
groundwater recharge” é um Specific Targeted Research Project financiado pela CE sob o 
tema prioritário “Global Change and Ecosystems” do 6º Programa-Quadro da UE. 
Pretende fornecer tecnologias eficientes para monitorização e mitigar os riscos crescentes 
colocados por contaminantes químicos e patogénicos, existentes nas águas superficiais 
que escoam em rios, para os quais são vazadas águas residuais tratadas utilizadas na 
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recarga das águas subterrâneas. Integrará soluções tecnológicas de recuperação da 
qualidade da água com processos naturais de atenuação que ocorrem no meio sub-
superficial de forma a aceder a uma melhoria da qualidade da água tendo como base 
contaminantes chave. Este projecto pretende relacionar o conhecimento obtido em novos 
processos de tratamento e o comportamento dos contaminantes em função do risco 
associado com uma utilização proposta. Os estudos de risco incluem as fases de 
captação, tratamento, armazenamento e distribuição, ferramentas analíticas, sistemas de 
monitorização e controlo, procedimentos de operação e comunicação. Uma aplicação 
coerente destes elementos, num conjunto de casos de estudo que utilizam importantes 
práticas de reuso da água, resultará num conjunto de recomendações a ser providas ao 
nível dos end-users, aos quais compete a gestão do risco exercida numa base diária. O 
resultado do projecto pretende contribuir para a definição das melhores tecnologias 
disponíveis para a recuperação da água de efluentes residuais e para a aplicação do 
reuso da água numa utilização lógica dos componentes técnicos, analíticos e 
operacionais. 
 
Um conjunto de seis casos de estudos, com sistemas de recarga artificial totalmente 
operacionais, foi utilizado para aceder o desempenho geral da recarga artificial nestes 
locais (Quadro 2.4). Os casos de estudos pretendem fornecer a possibilidade de 
comparação entre tecnologias de recuperação da qualidade da água e várias 
metodologias de recarga artificial de aquíferos, desde as bacias de infiltração à injecção 
directa no aquífero. Estes locais serviram igualmente de base para testar métodos e 
equipamentos analisados em laboratório ou em escalas piloto, relacionados com: a) 
novas tecnologias para tratamento prévio antes da recarga (WP1); b) ferramentas de 
detecção de poluentes iminentes (WP2 e WP3); c) estudos de comportamento dos 
contaminantes (WP5); d) avaliação de risco e aplicação HACCP; e) estudos de modelação 
(WP7).  
 
O projecto RECLAIMWATER foi coordenado pelo Chemical Engineering Department da 
RWTH Aachen University, na Alemanha, através do Prof. Dr.-Ing. Thomas Melin e do Dr.-
Ing. Thomas Wintgens. 
 

Quadro 2.4 – Descrição sumária dos casos de estudo abordados no Projecto RECLAIMWATER 

(http://www.reclaim-water.org) 

Localização e capacidade  Descrição do esquema  

Adelaide  

Salisbury, Austrália do Sul  

Capacidade: 1100 m3/dia 

Água de escorrência urbana tratada em zonas húmidas e injectada num 

aquífero de água salobra. Água é recuperada através de furos de 

recuperação. Seis sistemas de furos em operação. Sem clorinização. Intenção 

de utilização da água recuperada para abastecimento público. Enquanto não 

se demonstra a sua aplicabilidade para este uso será utilizada para irrigação. 

Atlantis (Cape Town)  

África do Sul 

Capacidade: 15000 m3/dia 

Infiltração actual: 2,7 milhões 

m3/ano 

Água de escorrência urbana, proveniente essencialmente de zonas 

residenciais, colectada via um conjunto de bacias de detenção, é misturada 

com águas residuais domésticas, sujeitas a um tratamento secundário e 

depois recarregada a montante de um sistema de furos de extracção. 

Objectivo é o aumento da capacidade de abastecimento. A mistura resultante 

de água subterrânea com água de recarga é extraída num campo de furos e 

utilizada como água potável, para abastecimento à cidade de Atlantis.  
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Localização e capacidade  Descrição do esquema  

Gaobeidian  

Beijing, China  

Capacidade: 650 m3/dia  

Efluentes com tratamento terciário são utilizados para a recarga de aquíferos. 

Inicialmente é feita a sua passagem através de um filtro de areia, com 

capacidade superior a 500 m3/dia. Depois é feita a extracção desta água e a 

sua injecção através de furos de infiltração. Adicionalmente, a recarga pode 

efectuar-se através de uma bacia de espalhamento, com capacidade para 

100-150 m3/dia. 

Mezquital Valley  

México  

Capacidade: 2,2 milhões m3/dia  

Infiltração actual: 630 milhões 

m3/ano 

Águas residuais misturadas com águas de escorrência e águas pluviais são 

descarregadas numa zona de irrigação, com uma área superior a 76 000 ha. 

Cerca de 40 % da água é infiltrada no aquífero. A sua recuperação é feita via 

furos e nascentes (em operação estão 206 sistemas de furos, 31 nascentes e 

63 poços). A água recuperada apenas é sujeita a clorinização e depois 

distribuída para abastecimento humano e industrial, para irrigação e outros 

usos. 

Nardò  

Região de Salento, Bari, Itália 

Capacidade: 12 000 m3/dia  

Efluentes municipais com tratamento secundário são transportados via um 

canal aberto para injecção no aquífero através de um sinkhole. A recarga do 

aquífero funciona como barreira à intrusão salina. A origem de água é 

também utilizada como água para abastecimento. 

Sabadell  

30 km de Barcelona, Espanha  

Capacidade: 25 000 m3/dia 

Águas residuais com tratamento secundário são descarregadas no leito de um 

rio onde se infiltram. A recuperação da água é realizada via uma mina 

localizada sob o rio; depois é sujeita a desinfecção (UV) e distribuída para 

irrigação em parques recreativos.  

Shafdan  

Negev, Israel 

 

Águas residuais com tratamento secundário provenientes da região de Tel-

Aviv são recarregadas num aquífero através de um sistema de “soil aquifer 

treatment”, com um tempo de retenção de 6-12 meses. Posteriormente a 

água é extraída e utilizada para irrigação agrícola (cerca de 216 milhões 

m3/ano) 

Torrele (Wulpen)  

Bélgica  

Capacidade: 8640 m3/dia  

Infiltração actual:  

2,5 milhões de m3/ano  

Efluentes municipais com tratamento terciário são descarregados numa bacia 

de infiltração (área 18 000 m2), com uma taxa média de infiltração de 285 

m3/hora, através de dunas numa zona costeira, com o objectivo de 

prevenção da intrusão salina e de recarga de um aquífero utilizado para a 

produção de água para abastecimento. As águas reutilizadas são 

recapturadas, após um tempo de residência mínimo no aquífero, de 40 dias e 

seguidamente sujeitas a um tratamento de aeração e filtração com areia. 

 

2.9.2.3 Projecto AGRAR - Augmented Groundwater Resources by Artificial 
Recharge  

O Projecto AGRAR – “Augmented Groundwater Resources by Artificial Recharge”, criado 
pelo British Department for International Development (DFID) e liderado pelo British 
Geological Survey (BGS), em colaboração com outras organizações, iniciou-se em Julho 
de 2002 e terminou em Julho de 2005 (http://www.iah.org/recharge/pdf/ 
AGRAR%20flyer%20Phase%202.pdf). Sendo as águas subterrâneas a principal fonte de 
abastecimento nas zonas rurais em muitos países em desenvolvimento, o aumento das 
extracções nos últimos anos, para satisfazer as necessidades crescentes dos utilizadores 
domésticos e para uso de irrigação, levantou a preocupação da sustentabilidade do 
recurso e do modo de vida que este suporta. Para resolver esta questão foi dado 
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considerável relevo ao aumento da recarga natural por ambos os processos tradicionais e 
mais recentes. Numa primeira fase do projecto foi feita uma revisão das metodologias e 
controlo de eficiências, procurando identificar benefícios, restrições e incertezas 
associados à recarga de aquíferos. A segunda fase do projecto investigou a eficiência de 
estruturas de recarga artificial nos seguintes locais de estudo: Coimbatore (Tamil Nadu, 
Índia), Kolwan Valley (Maharashtra, Nepal), Aravalli Hills (Gujarat, Índia), TBS Rajasthan 
(Índia) e Kathmandu Valley (Nepal).  
  
Os objectivos do projecto são auxiliar os decisores a tomar resoluções fundamentadas no 
âmbito da importância da recarga artificial no abastecimento a zonas rurais e, em 
projectos de gestão das águas subterrâneas. A metodologia seguida permitiu: a) 
melhorar o conhecimento dos impactos da recarga artificial em diferentes cenários físicos 
e socio-económicos; b) elaborar um guia no âmbito da eficiência da recarga artificial para 
os executores e decisores políticos, abordando os tipos de recarga artificial que deverão 
ser efectivos em termos de impacto no ciclo da água, particularmente no 
armazenamento subterrâneo, nos sistemas de gestão e acordos institucionais e a sua 
contribuição para a manutenção do estilo de vida das populações; c) disseminação de 
conhecimento.  
 
A coordenação do projecto foi realizada por Mr. Ian Gale do BGS e as organizações 
participantes listam-se em seguida: Advanced Centre for Water Resources Development 
and Management (ACWADAM); Pune, Vikram Sarabhai Centre for Development 
Interaction (VIKSAT); Gujarat, Tamil Nadu Agricultural University (TNAU); Coimbatore, 
Institute of Development Studies (IDS-Jaipur), India, Nepal Water Conservation 
Foundation (NWCF); Nepal, Institute for Social and Environmental Transition (ISET); 
Nepal e USA; UNESCO New Delhi Office and Paris Office; International Association of 
Hydrogeologists (IAH); Central Groundwater Board (CGWB), Govt. of India; Department 
of Drinking Water Supplies (DDWS), Govt. of India. 
 
O relatório final do projecto, assim com outras publicações resultantes do estudo, estão 
disponíveis no site http://www.iah.org/recharge/projects.html. 
 

2.9.2.4 ASR-UK - Aquifer Storage Recovery 

O British Geological Survey (BGS) conduziu uma investigação preliminar no sentido de 
identificar o potencial hidrogeológico para a execução de metodologias de ASR em 
Inglaterra e Wales, de forma a clarificar assuntos regulamentares relevantes e identificar 
temas de investigação que limitam o desenvolvimento. Alguns destes conteúdos foram 
investigados num projecto designado por ASR-UK: “Elucidating the hydrogeological 
issues associated with aquifer storage and recovery in the UK”, iniciado em Abril de 1999 
(http:\\www.nwl.ac.uk/gwf/asr/asr_intro.htm). O relatório final, editado em 2002, está 
disponível em http://www.iah.org/recharge/pdf/asr%20uk%20bgs.pdf. 
 

2.9.2.5 ASCE - Survey of Artificial Recharge  

Uma pesquisa conduzida por Ivan Johnson da ASCE/EWRI (American Society of Civil 
Engineers/Environmental and Water Resources Institute) documenta o estado dos locais 
de investigação e operação de tecnologias de recarga artificial em 2001.  
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2.9.2.6 AWWARF - Water Quality improvements during ASR questionnaire  

A AWWARF (American Water Works Association Research Foundation) através de Peter 
Dillon conduz uma investigação restritiva apenas à determinação de alterações na 
qualidade da água em locais onde são utilizados furos de injecção 
(http://www.bankfiltration.org/). 
 

2.9.3  Disseminação de estudos sobre Recarga artificial  

A disseminação de estudos de investigação relacionados com o tema é feita em revistas 
da especialidade e principalmente em Simpósios subordinados unicamente à “Recarga 
artificial de aquíferos”. Seguidamente apresenta-se uma listagem destes eventos, 
referenciados por International Symposium on Artificial Recharge of Groundwater, por 
ordem cronológica:  

• Symposium Artificial Recharge and Management of Aquifers. Haifa, Israel, Março, 
1967. 

• 1st International Symposium on Artificial Recharge of Ground Water. Anaheim, 

Califórnia, USA, Agosto, 1988. 

• 2nd International Symposium on Artificial Recharge of Groundwater. Orlando, Florida, 

Julho, 1994. 

• International Symposium on Artificial Recharge of Groundwater – ARG96. Helsínquia, 
Finlândia, Junho, 1996. 

• 3rd International Symposium on Artificial Recharge of Groundwater (TISAR98) 

Amesterdão, Holanda, Setembro, 1998. 

• 4th International Symposium on Artificial Recharge (ISAR4). Adelaide, South 

Austrália, Setembro, 2002. 

• 5th International Symposium on Management of Aquifer Recharge - ISMAR 5. Berlin, 
Alemanha, 10-16 Junho, 2005 (Proceedings publicados pela UNESCO, disponível em 
http://unesdoc.unesco.org/ images/0014/001492/149210E.pdf). 

• 6th International Symposium on Management of Aquifer Recharge - ISMAR6. Phoenix, 

Arizona, USA, Outubro/Novembro, 2007 (http:\\www.ismar2007.org).  

• 5th Biennial Symposium on Artificial Recharge of Groundwater. Tucson, Arizona, Maio, 

1991. 

• 6th Biennial Symposium on Artificial Recharge of Groundwater: Purpose, Problems and 
Progress, Scottsdale, Arizona, Maio, 1993 

• 7th Biennial Symposium on Artificial Recharge of Groundwater: The Role of Recharge in 

Integrated Water Management. Tempe, Arizona, Maio, 1995. 

• 8th Biennial Symposium on Artificial Recharge of Groundwater: Recharge for the 

People. Tempe. Arizona, Junho, 1997. 

• 9th Biennial Symposium on the Artificial Recharge of Groundwater. Tempe, Arizona, 
1999. 

• 10th Biennial Symposium on the Artificial Recharge of Groundwater. Tucson, Arizona, 

Junho, 2001. 

• 1st Joint Workshop of EC Projects Reclaim Water & Gabardine, 20-23 de Março de 

2007, Sabadell (Barcelona), Espanha. Artificial groundwater recharge recovery and 
reuse. Natural and reclaimed water (http://www.tilesa.es/reclaimwater-
gabardine/index.htm).  
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2.10 Aspectos legislativos sobre a recarga artificial de aquíferos 

2.10.1 Introdução 

Este Capítulo finaliza com uma breve abordagem aos aspectos da legislação nacional e 
comunitária que referem e regulamentam a recarga artificial das águas subterrâneas. 
Incluiu-se também a referência à Directiva dos Nitratos e à definição de zonas 
vulneráveis, pelo seu interesse no âmbito do caso de estudo deste trabalho cuja 
aplicação prática se vai desenvolver nos Capítulos que se seguem. 
 
A “recarga artificial de águas subterrâneas” constituiu uma metodologia ainda pouco 
abordada na legislação nacional. Tem sido mencionada recente e pontualmente em 
algumas leis, que se listam em seguida: 

• Directiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Outubro, que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política 
da água (Directiva Quadro da Água, DQA). 

• Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água), transpôs para o 
ordenamento jurídico nacional a Directiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro (Directiva Quadro da Água). 

• Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, altera o Decreto-Lei n.º 
69/2000, de 3 de Maio, transpondo parcialmente para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio, 
relativa à participação do público na elaboração de certos planos e programas 
relativos ao ambiente, na parte que altera a Directiva n.º 85/337/CEE, do 
Conselho, de 27 de Junho, alterada pela Directiva n.º 97/11/CE, do Conselho, de 
3 de Março. 

• Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março, que complementa a transposição da 
Directiva Quadro da Água, em desenvolvimento do regime fixado na Lei da Água. 

• Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, que estabelece o novo regime da 
utilização dos recursos hídricos, nos termos da Lei n.º 58/2005, de 29 de 
Dezembro, e revogou o Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro.  

• Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro, que fixa as regras em falta para a 
instrução dos pedidos de utilização dos recursos hídricos, complementando a 
aplicabilidade do Decreto-Lei nº 226-A/2007. 

• Decreto-Lei 69/2000, de 3 de Maio, aprova o regime jurídico da Avaliação de 
Impacte Ambiental, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva 
85/337/CEE, com as alterações introduzidas pela Directiva 97/11/CEE, do 
Conselho, de 3 de Março de 1997, e pela Directiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003, Revogado o seu n.º 3 do artigo 
46.º pelo Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro. 

• Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho, aprova o regime económico e 
financeiro dos recursos hídricos, dando também cumprimento ao disposto no n.º 3 
do artigo 102.º da Lei da Água.  

• Decreto-Lei nº 208/2008, de 28 de Outubro, estabelece o regime de protecção 
das águas subterrâneas contra a poluição e deterioração, transpondo para a 
ordem jurídica interna a Directiva 2006/118/CE, do Parlamento Europeu e do 
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Conselho, de 12 de Dezembro, dando também cumprimento ao disposto no artigo 
47.º e no n.º 3 do artigo 102.º da Lei da Água, no respeitante à avaliação do 
estado químico da água subterrânea. 

 

2.10.2 A Directiva-Quadro da Água  

A DQA constituiu um documento amplamente divulgado e citado em diversos estudos da 
especialidade. No site do INAG (http:\\www.inag.pt) são apresentados, de forma clara e 
sintetizada, alguns aspectos fundamentais deste documento que passam pelos seus 
antecedentes, princípios, objectivos, derrogações, estrutura, principiais disposições, 
implementação, prazos e outras Directivas relacionadas. 
 
A apresentação da primeira proposta da DQA pela Comissão Europeia foi em Fevereiro de 
1997, após ter sido reconhecida a insuficiência da legislação comunitária em vigor 
relativa à protecção das águas. Após um processo de negociações, a DQA na sua forma 
definitiva, foi adoptada pelo Parlamento Europeu e o Conselho, em Setembro de 2000, e 
publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 22 de Dezembro de 2000. 
Actualmente, constitui o principal instrumento da nova Política da Água na União 
Europeia, visando, ao contrário da anterior legislação, estabelecer uma estrutura para a 
protecção e utilização sustentável das águas de superfície e subterrâneas no espaço 
comunitário, através de uma abordagem comum e com objectivos, princípios e medidas 
de base comuns e coordenados entre si (adaptado de http://www.inag.pt).  
 
A transposição da DQA para a ordem jurídica nacional foi feita através da Lei n.º 
58/2005, de 29 de Dezembro, que aprova a Lei da Água, estabeleceu as bases para a 
gestão sustentável das águas e o quadro institucional para o respectivo sector, assente 
no princípio da região hidrográfica como unidade principal de planeamento e gestão, tal 
como imposto pela mencionada directiva. 
  
A Lei da Água está dividia em 10 Capítulos que abordam as seguintes áreas de actuação 
no âmbito da gestão sustentável das águas: 

1) Disposições gerais; 
2) Enquadramento institucional; 
3) Ordenamento e planeamento dos recursos hídricos;  
4) Objectivos ambientais e monitorização das águas; 
5) Utilização dos recursos hídricos; 
6) Infra-estruturas hidráulicas; 
7) Regime económico e financeiro; 
8) Informação e participação do público; 
9) Fiscalizações e sanções; 
10) Disposições finais e transitórias. 

 
O âmbito de aplicação da Lei da Água abrange a totalidade dos recursos hídricos, 
nomeadamente as águas superficiais (onde se inserem as água interiores, de transição e 
costeiras) e as águas subterrâneas, abrangendo além das águas, os respectivos leitos e 
margens, bem como as zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas 
protegidas. A análise que se apresenta-se de seguida procurou salientar os aspectos da 
Lei da Água que se focam na componente do ciclo hidrológico das águas subterrâneas e 
em aspectos relacionados com o seu estado de qualidade e metodologias propostas para 
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a sua recuperação. No entanto, não deverá ser esquecido desta análise, um aspecto 
pertinente e referido como um princípio da Lei da Água a considerar (Capítulo I, artigo 
3.º, alínea 1d) “ (…) que concerne na gestão integrada dos recursos hídricos quando os 
ecossistemas aquáticos e terrestres associados se encontram em dependência directa em 
termos de zonas de descarga das águas subterrâneas. Assim sendo, o planeamento e a 
gestão das águas deverá ser realizado ao nível da região hidrográfica, tendo por base a 
bacia hidrográfica”. 
 
Um dos objectivos da Lei da Água que se aplica na componente das águas subterrâneas 
aponta para a necessidade de “(…) assegurar a redução gradual da poluição das águas 
subterrâneas e evitar o agravamento da sua poluição” (artigo 1.º). 
 
A referência à recarga artificial é feita no “Programa de medidas” (artigo 30.º), que 
devem ser asseguradas para cada região hidrográfica, através dos Planos de Gestão de 
Bacia Hidrográfica (PGBH), para o cumprimento dos objectivos ambientais. Os programas 
de medidas de base, enquanto requisitos mínimos a cumprir, compreendem no que 
concerne à recarga artificial e à poluição de origem difusa as seguintes alíneas:  

• Medidas destinadas à prevenção e controlo da poluição causada por fontes difusas, 
que podem assumir a forma da exigência de uma regulamentação prévia, como a 
proibição da descarga de poluentes na água ou o estabelecimento de um regime de 
licenciamento, ou registo baseado em regras gerais de carácter obrigatório (alínea b); 

• Medidas contra a poluição causada por motivos de origem agrícola (alínea p); 
• Proibição das descargas directas de poluentes nas águas subterrâneas, salvo 

situações específicas indicadas no n.º 4 que não comprometam o cumprimento dos 
objectivos ambientais, e controlo da recarga artificial destas águas, incluindo o 
estabelecimento de um regime de licenciamento (já aprovado pelo Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de Maio) (alínea r). 
 
Os objectivos ambientais e a monitorização das águas são o tema tratado no Capítulo IV, 
existindo um artigo dedicado aos objectivos para as diferentes origens de água e zonas 
protegidas, designadamente para as águas superficiais, as águas subterrâneas, as zonas 
protegidas e as massas de água artificiais ou fortemente modificadas. Os objectivos 
ambientais mencionados no artigo 45.º deverão ser: “(…) prosseguidos através da 
aplicação dos programas de medidas especificados nos PGBH, devendo estes programas 
permitir alcançar os objectivos ambientais definidos referentes ao bom estado e bom 
potencial das massas de água, o mais tarde até 2015, sem prejuízo das prorrogações e 
derrogações previstas nos artigos 50.º e 51.º” . Os objectivos ambientais para as águas 
subterrâneas (artigo 47.º) incluem a aplicação de medidas destinadas a evitar ou limitar 
a descarga de poluentes e prevenir a deterioração do estado de todas as massas de 
água; atingir o bom estado das águas subterrâneas, para o que se deve, por um lado, 
assegurar a protecção, melhoria e recuperação de todas as massas de água 
subterrâneas, garantindo o equilíbrio entre as captações e as recargas dessas águas, e 
por outro lado, inverter quaisquer tendências significativas persistentes para o aumento 
da concentração de poluentes que resulte do impacte da actividade humana, com vista a 
reduzir gradualmente os seus níveis de poluição. Os estados quantitativo e químico das 
águas subterrâneas e a sua monitorização devem ser regulados por normas a aprovar 
(no prazo de um ano após a entrada em vigor da presente Lei). A descarga directa de 
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poluentes nas águas subterrâneas é proibida, com excepção das regulamentadas pelo 
Governo, no prazo de um ano após a entrada em vigor da presente Lei. 
 
No Anexo 2 é realizado um resumo mais alargado de cada Capítulo que compõe a Lei da 
Água, que aborda determinados aspectos com interesse para a execução de objectivos 
ambientes na componente das águas subterrâneas que visam essencialmente a redução 
da sua poluição. 
 

O Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março, complementa a transposição da Directiva 

Quadro da Água, não tendo esta sido transposta na integra na referida Lei da Água. Os 

programas de medidas referidas na Lei da Água (artigo 30.º) integram medidas previstas 

num conjunto de directivas, já transpostas para o direito interno, e propõe medidas 

suplementares, de que é exemplo a recarga artificial de aquíferos. 

 
O Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho, aprova o regime económico e financeiro 
dos recursos hídricos, dando também cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 102.º 
da Lei da Água. Implementa a concretização da igualdade tributária e da noção do 
utilizador-pagador e do poluidor-pagador. Introduz a taxa de recursos hídricos, que terá 
uma adaptação progressiva, sendo de admitir que o passar do tempo lhe alargue a base 
de incidência a novas componentes que, não a integram desde já, como ocorre com a 
poluição difusa dos recursos hídricos. A nova taxa de recursos hídricos não se dirige à 
generalidade dos pequenos utilizadores, mas antes aos utilizadores de maior dimensão 
que, pela utilização mais intensiva que fazem dos recursos hídricos, provocam maior 
desgaste ambiental e obrigam a administração a encargos de planeamento e 
monitorização mais cuidados. 
 

2.10.3 Legislação relativa ao regime de utilização dos recursos hídricos 

O Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, estabelece o regime sobre as 

utilizações dos recursos hídricos e respectivos títulos, para dar resposta e completar a 

reformulação do regime de utilização de recursos hídricos, iniciada pela Lei da Água. 

Inclui o licenciamento da recarga artificial e da injecção artificial de águas subterrâneas. 

O artigo 21.º refere as Licenças sujeitas a concurso, nas quais se incluem as utilizações 

de: “(…) ocupação do domínio público hídrico, salvo nos casos de rejeição de águas 

residuais, de recarga e injecção artificial em águas subterrâneas ou ainda de usos 

dominiais com um prazo igual ou inferior a um ano” (alínea b). A “(…) a recarga artificial 

das massas de água subterrâneas só é permitida desde que não comprometa o 

cumprimento dos objectivos ambientais estabelecidos para as massas de água 

subterrâneas que são objecto da recarga” (artigo 58.º) e, “(…) a injecção artificial em 

massas de águas subterrâneas só é permitida nas situações específicas referidas no n.º 4 

do artigo 30.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, e desde que não comprometa o 

cumprimento dos objectivos ambientais definidos para as massas de água afectadas” 

(artigo 59.º). Os procedimentos necessários para formalizar estas licenças incluem a 

necessidade de especificar alguns aspectos, tais como: a caracterização das massas de 

água afectadas; a qualidade das águas que poderão ser utilizadas para efectuar a 

recarga; os caudais envolvidos; a definição do calendário de trabalhos a executar e de 

um programa de auto-controlo da quantidade e qualidade da água. 
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A Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro, veio fixar as regras em falta para a 

instrução dos pedidos de utilização dos recursos hídricos, complementando a 

aplicabilidade do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio. 

 

2.10.4 Legislação relativa aos estudos de Avaliação de Impacte Ambiental   

Na legislação nacional a recarga artificial de aquíferos e a construção de estruturas 
associadas a este tipo de sistemas, constitui um tema também abordado no regime 
jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental. O Decreto-Lei 69/2000, de 3 de Maio, 
aprova o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental, transpondo para a ordem 
jurídica interna a Directiva 85/337/CEE, com as alterações introduzidas pela Directiva 
97/11/CEE, do Conselho, de 3 de Março de 1997, e pela Directiva n.º 2003/35/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003, revogado o seu n.º 3 do 
artigo 46.º pelo Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro. O Decreto-Lei n.º 69/2000, 
de 3 de Maio, foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, transpondo 
parcialmente para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de Maio, relativa à participação do público na elaboração 
de certos planos e programas relativos ao ambiente. 
 
O Decreto-Lei n.º 69/2000 aprova o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental 
dos projectos públicos e privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no 
ambiente, constituindo um instrumento fundamental da política de desenvolvimento 
sustentável. Desta forma é assegurada, também, a conformidade da legislação nacional 
com os objectivos impostos pela Directiva n.º 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho, 
relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no 
ambiente, com as alterações introduzidas pela Directiva n.º 97/11/CE, do Conselho, de 3 
de Março, dando resposta às questões suscitadas pelo parecer fundamentado da 
Comissão Europeia. Estabelece o referido regime jurídico, que os projectos públicos e 
privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente estão sujeitos a 
avaliação do impacte ambiental, nomeadamente os “(…) sistemas de captação de águas 
subterrâneas ou de recarga artificial dos lençóis freáticos em que o volume anual de água 
captado ou de recarga seja equivalente ou superior a 10 milhões de m3/ano”. 
 

2.10.5 Legislação relativa à definição de Zonas Vulneráveis  

A Directiva do Conselho n.º 91/676/CEE, de 12 de Dezembro de 1991, vulgarmente 
referida como Directiva dos Nitratos, relativa à protecção das águas contra a poluição 
causada por nitratos de origem agrícola, transposta para a ordem jurídica interna através 
do Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-lei n.º 
68/99, de 11 de Março, determina que os Estados Membros designem as zonas que 
drenam para as águas poluídas ou susceptíveis de o serem, por nitratos de origem 
agrícola, como Zonas Vulneráveis com base nos resultados dos requisitos de 
monitorização estabelecidos na directiva e prevê a elaboração dos respectivos Programas 
de Acção. 
 
A aplicação destes critérios conduziu à identificação de Zonas Vulneráveis pelo Instituto 
de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRHa) do Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, através da Portaria n.º 1100/2004, de 3 de 
Setembro, que aprova a lista e as cartas onde se identificam seis zonas vulneráveis no 
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Continente e oito na Região Autónoma dos Açores, revogando a Portaria n.º 258/2003, 
de 19 de Março, que por sua vez revogou a Portaria nº. 1037/97, de 1 de Outubro. 
Recentemente foram realizadas actualizações pela aplicação da Portaria n.º 833/2005, de 
16 de Setembro, e posteriormente pela aplicação Portaria n.º 1433/2006, de 27 de 
Dezembro. Actualmente estão identificadas oito zonas vulneráveis no Continente, entre 
as quais se inclui a Zona Vulnerável de Faro (ZVF), onde se inclui a área de estudo desta 
Tese.  
 
O objectivo citado na referida Directiva dos Nitratos aponta para a “(…) redução da 
poluição das águas causada ou induzida por nitratos de origem agrícola e impedir a 
propagação da referida poluição, com o fim de proteger a saúde humana, os recursos 
vivos, os sistemas aquáticos e salvaguardar outras utilizações legítimas da água”. A 
aplicação da referida Directa obriga à implementação de algumas acções, que passam 
pelo controlo da concentração de nitratos, identificação de zonas poluídas e as 
susceptíveis de o serem, designação de Zonas Vulneráveis e a elaboração de Programas 
de Acção e códigos de boas práticas agrícolas para estas zonas.  
 
Para as águas subterrâneas, o critério apontado para a identificação das áreas poluídas 
por nitratos refere apenas a existência actual ou eventual, se nenhuma acção for 
realizada, de valores de concentração de nitratos superiores a 50 mg/L. Stigter (2005) 
alerta para o facto de que a adopção deste critério conduz a que uma zona só seja 
estabelecida como vulnerável quando já se encontra poluída, sendo este o valor limite 
regulamentado para as águas para consumo humano, propondo por este motivo a 
adopção de valores mais baixos. No entanto, sugere que a aproximação mais correcta 
assentaria na análise de tendências de evolução temporal da concentração deste 
elemento nas águas subterrâneas.  
 
Os Programas de Acção previstos deverão conter medidas contempladas no Código de 
Boas Práticas Agrícolas. No caso da Zona Vulnerável de Faro, o Programa de Acção 
entrou em vigor pela aplicação da Portaria 591/2003, de 18 de Julho, que revoga a 
Portaria n.º 704/2001, de 11 de Julho, traduzindo-se num conjunto de regras de 
actuação, quer em termos de boas práticas a seguir pelos agricultores, quer ao nível das 
acções de controlo e fiscalização a efectuar pelas entidades com competência nesta 
matéria, com o objectivo de reduzir a poluição das águas subterrâneas causada ou 
induzida por nitratos de origem agrícola e impedir a propagação desta poluição.  
 
No âmbito do referido Programa de Acção, apresentado no Anexo I da referida Portaria, é 
citada a obrigatoriedade dos agricultores em aplicarem os Códigos de Boas Práticas 
agrícolas regulamentados. Deste Programa constam 10 artigos, passando a ser 
regulamentados aspectos pertinentes da aplicação de fertilizantes para esta zona agrícola 
em particular, que pretendem, por um lado, reduzir a carga poluente em termos de azoto 
e minimizar a sua lixiviação para o meio subterrâneo, assegurando, por outro lado, a 
produção agrícola. Neste sentido, no artigo 1 relativo à época de aplicação são 
estabelecidas algumas regras a seguir, nomeadamente:  

(1) Proibição da aplicação de determinados tipos de fertilizantes em determinadas 
alturas do ciclo vegetativo para as culturas predominantes (Hortícolas e Culturas 
arbóreas);  

(2) Evitar a sua aplicação em períodos de fortes chuvadas;  
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(3) Imposições para a aplicação de adubos através da água de rega de acordo com o 
ciclo vegetativo;  

(4) Proibição da descarga de matérias fertilizantes contendo azoto em solos não 
cultivados;  

(5) Proibição de aplicação de chorumes ou lamas de Dezembro a Janeiro.  
 
Nos artigos 2.º, 3.º e 4.º são apresentadas restrições à aplicação de fertilizantes em 
solos inundáveis, em terrenos declivosos e em terrenos adjacentes a cursos de água e a 
captações de água potável.  
 
O artigo 6.º relativo ao plano e balanço de fertilização refere (alínea 1) que o agricultor 
deverá recorrer a serviços especializados (MADRP) no sentido de obter recomendações 
sobre a fertilização mais adequada, incluindo a quantidade e forma de azoto a aplicar e a 
época e técnica de aplicação. É também mencionado neste artigo a obrigatoriedade dos 
agricultores manterem o registo das fertilizações em todas a todas as explorações com 
parcelas superiores a 2 ha e nas explorações hortícolas com parcelas superiores a 0,50 
ha.  
 
O artigo 7.º estabelece a quantidade máxima de azoto a aplicar às culturas dominantes, 
designadamente no caso dos citrinos, que varia de acordo com a idade do pomar, tendo 
sido fixado em 200 kg/ha/ano o nível máximo de fertilização e, no caso das hortícolas 
foram fixados valores máximos de azoto, que variam de acordo com o tipo de cultura, 
entre 85 e 200 kg/ha. O artigo 8.º regulamenta os aspectos inerentes à aplicação de 
fertilizantes orgânicos, tendo fixado um valor máximo de azoto de 170 kg/ha/ano.  
 
Salienta-se uma questão importante abordada no artigo 9.º relativa a uma correcta 
gestão da rega, no “(…) sentido de evitar ou reduzir ao mínimo as suas perdas por 
escorrimento superficial ou por infiltração profunda, devendo, ainda, ser criadas 
condições favoráveis para uma eficiente absorção dos nitratos pelo raizame das 
culturas”, sendo os agricultores aconselhados a informarem-se junto do MADRP sobre a 
determinação da oportunidade e dotação de rega.   
 
Por fim, no artigo 10.º são referidos os organismos que exercem o controlo da 
concentração de nitratos nas águas subterrâneas através da rede de monitorização da 
ZVF (nomeadamente INAG e ARH-Algarve) e o controlo nos solos em todas as 
explorações agrícolas. Estas obrigações incluem também o controlo da concentração de 
nitratos nas águas doces superficiais, bem como, analisar o estado de eutrofização das 
águas doces superficiais, estuarinas, costeiras e marinhas. A lista das Zonas Vulneráveis 
deve ser revista, pelo menos, de 4 em 4 anos; superiores a 2 ha, efectuado pela DRAA 
(Direcção Regional de Agricultura do Algarve). 
 
A aplicação da Directiva dos nitratos nos países da CE, a consequente transposição para 
o Direito nacional e a obrigatoriedade de definição de zonas vulneráveis foi um processo 
extremamente conturbado e demorado (Stigter, 2005). Este autor realizou uma revisão 
por país dos atrasos verificados na implementação dos diversos procedimentos da 
Directiva dos Nitratos. Um dos primeiros procedimentos que se impôs para a 
implementação da Directiva consistiu na definição de zonas vulneráveis, tendo alguns 
países optado por declararem todo o seu território como zona vulnerável (Dinamarca, 
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Luxemburgo, Holanda, Alemanha, Áustria e Finlândia). Outros países optaram pela 
identificação individualizada das zonas vulneráveis do seu território (Bélgica, França, 
Grécia, Itália, Portugal, Espanha, Suécia e Reúno Unido). No caso de Portugal, o valor a 
que corresponde a percentagem do território definido como zona vulnerável é mais baixo 
comparativamente com o valor determinado pela CE, de 0,2% para 14%. Normalmente, 
esta situação também se verifica nos outros países, à excepção dos que definem todo o 
território como zona vulnerável. O segundo procedimento consistiu na definição de 
Programas de Acção de boas práticas agrícolas.    
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