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Enquadramento

Antigamente…

Actividades marítimas

Agricultura de subsistência

Pequenos núcleos urbanos

Inicio Séc. XX…

Importante zona balnear

Zona de turismo

Alvo de grandes Projectos
de urbanização (Cassiano Branco, 1930;
Faria da Costa, 1947)



Enquadramento

2ª metade Séc.. XX…

Grande desenvolvimento da AML

Ponte 25 de Abril

Intensificação da actividade
agrícola

Boom urbanístico

Intensificação da actividade
agrícola

Actualmente…

11 708 - População fixa

35 000 - População flutuante

Turismo, pesca e agricultura



Problemática ambiental
Recuo da linha de costa

Desaparecimento da “golada do Tejo”

Fonte: IST



Problemática ambiental

Recuo da linha de costa

Acções naturais

Acções antropogénicas

Barragem
 do Castelo de Bode



Problemática ambiental

Destruição de dunas

Acções naturais
Acções antropogénicas



• Localização dos pontos de amostragem;

• Litostratigrafia e hidrogeologia local;

• Representação de isovalores.

Apresentação de dados e
metodologia
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• Representação de isovalores.



Localização dos pontos de amostragem
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Litostratigrafia local

v – Depósitos de vertente - Originários da desagregação
da Arriba Fóssil da Costa de Caparica

d – Dunas – Areias quaternárias de deposição marinhad – Dunas – Areias quaternárias de deposição marinha

MCB - Areolas de Cabo Ruivo e Areolas de Braço de
Prata indiferenciadas



Hidrogeologia local

d – Dunas – Areias bastante permeáveis.
Constituem um Aquífero livre.

MCB - Arenitos finos com intercalações de
bancadas margosas e gresosas. Está resguardado
por níveis argilosos mas admite-se contacto com as
areias sobrejacentes, que favorecem a respectiva
recarga.



Método de interpolação - Krigagem

• Método de interpolação espacial;

• Parte do princípio que os pontos próximos no espaço tendem a
ter valores mais semelhantes do que os pontos mais afastados;

• Assume a correlação das amostras distribuídas no espaço;

• É considerada a distância e direcção entre cada par de pontos;

• Para as superfícies de interpolação, são ajustados os melhores
valores estimados.
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Representações de isovalores

A B C

Representação gráfica de curvas de isovalores de cotas da base dos poços (A), da cota piezométrica dos poços,
em Agosto de 2010 (B), da condutividade eléctrica da água captada (C);



Representação de isovalores

D E F

Representação gráfica de curvas de isovalores da concentração de Cloretos em mgL-1 (D), da concentração de
Nitratos em mgL-1 (E), e da concentração de Sulfatos em mgL-1 (F);



Propriedades dos poços

• Profundidades em média de 6,5m, sem ultrapassar os 11m;

• Águas com duas fácies: Bicarbonatadas cálcicas e Sulfatadas
cálcicas.

• Águas de fácies Bicarbonatada cálcica são consideradas
oriundas do substrato miocénico que contém rochas
carbonatadas;

• Águas de fácies Sulfatada cálcica tem influência da
cunha salina – Elevada condutividade e concentração de
sulfatos e cloretos;
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Conclusões

• O enriquecimento em bicarbonatos presente nas águas
bicarbonatadas cálcicas poderá estar relacionado com a
dissolução de minerais presentes no substrato miocénico. As
areias de duna são quartzíticas e, por isso, é pouco provável
o enriquecimento das águas nesses iões;

• Possivelmente a água salgada entrará pelo gargalo do Tejo, a
Norte, e não por Oeste. O desaparecimento da “golada do
Tejo” poderá incrementar este efeito;
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Conclusões

• As diferenças de características químicas encontradas
poderão estar relacionadas com fracturação regional.
Poderá existir um favorecimento qualitativo de alguns
poços em detrimento de outros;

• A captação de diferentes caudais em diversos pontos
poderá ter alguma influência na progressão da intrusão
salina.
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Muito obrigado pela atenção

A. Ervideira – andre.ervideira@gmail.com
A. Lopes – lopes.andre.sobral@gmail.com
D. Ferreira – david.jrg.ferreira@gmail.com
E. Lopes - emercianobrtlps@gmail.com
J. Gomes - jrfgomes@msn.com
M. Simões - mmsr@fct.unl.pt
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