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• O principal objectivo desta palestra é apresentar a estratégia
de aplicação de modelos geoestatísticos na avaliação espaço-
temporal da piezometria e da qualidade das águas
subterrâneas no que respeita à representatividade das suasrepresentatividade das suas
redes de monitorização.redes de monitorização.

• Os modelos são baseados na análise variográfica e das
técnicas de krigagens ordinária e de indicatriz, utilizando o
erro de estimação na técnica de validação cruzada.

• Estas ferramentas são particularmente interessantes na
detecção de padrões de correlação espacial representando a
incerteza inerente à monitorização, contribuindo para a
optimização dessas redes
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• A monitorização de um aquífero é essencial
para uma gestão eficaz das águas
subterrâneas, cumprindo aquilo que é um dos
seus objectivos principais:

O controlo dos impactos resultantes da
extracção de águas subterrâneas e da poluição
tópica e difusa.
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• É unanimemente reconhecido que os
programas de monitorização são
dispendiosos.

• As principais componentes dos custos são os
relacionados com a instalação da rede, os
planos de amostragem (pessoal,
instrumentação e logística) e análises (de
laboratório e de processamento de dados e
armazenamento).
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• A implementação de uma rede de monitorização
necessita um bom conhecimento da
hidrogeologia do aquífero : sentidos de fluxo,
características físico quimicas, impactos
antropogénicos ( furos de extracção, fontes de
poluição, ... ) etc..

Tal rede permitirá detectar alterações espaço-
temporais dos níveis piezométricos, direcções e
sentidos de fluxo, alterações na qualidade da
água, direcções preferenciais de plumas de
poluição.
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• A complexidade dos regimes de fluxo e da
qualidade das águas subterrâneas requerem a
intervenção de especialistas em hidrogeologia
no desenho de redes de monitorização que
possam de igual modo interpretar os
resultados.
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O art.º 8 da DQA estabelece a obrigação dos Estados-
Membros a desenvolverem planos de monitorização para
acompanhar o estado das massas de água, a fim de
permitir uma análise coerente e abrangente de águas
subterrâneas.

Os programas incluem a monitorização dos estados
químico e quantitativo. Em relação às águas subterrâneas, a
directiva estabelece a necessidade de verificar esses
estados através de redes operacionais e de vigilância.

As redes de monitorização de águas subterrâneas devem
ser complementados com redes específicas para monitorar
áreas protegidas estabelecidas no art º 6. da DQA.
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• A rede de vigilânciarede de vigilância visa fornecer alguma
avaliação do estado das massas de água,
monitorar mudanças de longo prazo das
massas de água em condições naturais e como
resultado da actividade humana, e desenhar o
programa de monitorização operacional
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• A rede operacionalrede operacional visa avaliar o estado de
funcionamento das massas de água em risco
de incumprimento dos objectivos ambientais
e avaliar as suas alterações como resultado da
implementação dos programas de medidas.

• Os pontos destas redes deverão abranger
todas as massas de água identificadas como
estando em risco, bem como as massas, onde
sejam descarregadas substâncias perigosas.
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• A rede de investigaçãorede de investigação tem como objectivo
investigar as anomalias que não podem ser
explicadas pela informação obtida nas redes
operacionais e de vigilância.
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• Para a avaliação da representatividade das
redes de monitorização das massas de água
subterrâneas são utilizados três critérios
distintos.

• O primeiroprimeiro critério baseia-se no cálculo do
Índice de Representatividade (IR), de acordo
com a metodologia proposta por :
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• Grath, J., Sheidleder, A., Uhlig, S., Weber, K.,
Kralik, M., Keimel, T., Gruber, D., 2001

• Final Report: “The EU Water Framework
Directive: Statistical aspects of the
identification of groundwater pollution trends,
and aggregation of monitoring results”,
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• O IRIR reflecte a homogeneidade ou a representatividade
espacial da rede monitorização.

• Segundo esses autores, a homogeneidade de uma rede
de monitorização deve ser assegurada para permitir
uma análise estatística exploratória, em concordância
com a DQA.

• O cálculo do IRIR considera que, para o estabelecimento
da homogeneidade da rede de monitorização,

aa distância média mínima entre qualquer localização nadistância média mínima entre qualquer localização na
área próxima do local de amostragem tem que serárea próxima do local de amostragem tem que ser
calculada e expressa em percentagem de distância médiacalculada e expressa em percentagem de distância média
mínima para uma rede de monitorização óptima.mínima para uma rede de monitorização óptima.
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• Desta forma, para uma rede teórica com um
padrão triangular optimizado dos locais de
amostragem, o IR terá o valor máximo de
100%. Para redes com menor grau de
optimização, o valor do índice diminui. Para se
poder considerar uma rede homogénea o IR
tem que ser maior ou igual a 80%, significando
este valor que a distância média mínima é
20% maior que a da rede óptima (Grath et al.,
(2001).
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• No caso de massas de água subterrâneas com um
certo grau de heterogeneidade não é
aconselhável a adopção do IR, uma vez que este
índice foi desenvolvido para massas de água
homogéneas, em que as características do meio,
ou seja, as propriedades do material das massas
de água subterrânea são constantes para toda a
região. No entanto, uma vez que se utilizaram
mais dois critérios adicionais neste trabalho,
optou-se por considerar o método IR para os
aquíferos do maciço antigo indiferenciado.
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• Uma vez que o IRIR apenas identifica a maior ou menor
distribuição espacial dos pontos de amostragem,
consideram-se outros dois critérios adicionais: o
número de pontos de amostragemnúmero de pontos de amostragem e a densidadedensidade
desses pontos por áreadesses pontos por área da massa de água subterrânea.

• Para a densidade de amostragem considerou-se o
proposto apresentado em EFMND (1996) que
estabelece um mínimo de um ponto por 100 km2 para
massas de água não sujeitas a pressões e um ponto por
25 km2 para áreas sujeitas a pressões, como é o caso
das zonas vulneráveis.
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• Para o critério do número de pontos por massa de água

considerou-se o proposto por Scheidleder (2004) que
estabelece um mínimo de três pontos de amostragem por
massa de água. O mesmo autor considera um número
superior ou igual a cinco como suficiente para expressar a
representatividade das medições, desde que se obtenha
um IR superior a 80%.

• Desta forma, a metodologia utilizada para a avaliação da
representatividade das redes de monitorização das massas
de água subterrâneas assegura a combinação dos três
critérios: número de pontos, densidade de amostragem e
distribuição espacial por massas de água subterrâneas, pelo
que pode ser considerada robusta quer em meios
homegéneos quer em meios heterogéneos.
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Critérios para avaliação da representatividade da rede de monitorização
quantitativa e de vigilância nas massas de água subterrâneas

Índice de Representatividade (IR)
Densidade

< 1/100 km2

Densidade > 1/100 km2

N.º de Estações
< 3 3  n < 5 n ≥ 5

IR < 50%
50%  IR < 80%
IR ≥ 80%

Legenda:
Não representativa Parcialmente

representativa
Representativa
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Densidade

< 1/25 km2

Densidade > 1/25 km2

Critérios para avaliação da representatividade da rede de
monitorização operacional em zonas vulneráveis

Índice de Representatividade (IR)
Densidade

< 1/25 km2

Densidade > 1/25 km2

N.º de Estações
< 3 3  n < 5 n ≥ 5

IR < 50%
50%  IR < 80%
IR ≥ 80%

Legenda:
Não representativa Parcialmente

representativa
Representativa
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Nome da massa de
água

Área
(Km2)

Nº de
estações

Densidade
de

estações
IR Representatividade

Maciço Antigo Indiferenciado
da Bacia do Vouga 2 030 13 156 62 Não representativa

Maciço Antigo Indiferenciado
da Bacia do Mondego 4 826 27 179 67 Não representativa

Luso 15 1 15 21 Não representativa

Representatividade da rede de monitorização deRepresentatividade da rede de monitorização de
vigilância por massa de água subterrâneavigilância por massa de água subterrânea

Orla Ocidental
Indiferenciado da Bacia do
Vouga

287 1 287 32 Não representativa

Orla Ocidental
Indiferenciado da Bacia do
Mondego

331 1 331 18 Não representativa

Orla Ocidental
Indiferenciado da Bacia do
Lis

140 4 35 38 Não representativa

Quaternário de Aveiro 931 5 186 36 Não representativa

Leirosa - Monte Real 218 1 218 67 Não representativa

Vieira de Leiria - Marinha
Grande 321 7 46 68 Parcialmente

representativa

Pousos - Caranguejeira 102 2 51 87 Não representativa

Cretácico de Aveiro 894 13 69 70 Parcialmente
representativa

Louriçal 588 6 98 67 Parcialmente
representativa

Cársico da Bairrada 316 5 63 51 Parcialmente
representativa

Viso – Queridas 186 3 62 61 Parcialmente
representativa
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Viso – Queridas 186 3 62 61 Parcialmente
representativa

Condeixa - Alfarelos 185 4 46 58 Parcialmente
representativa

Ançã - Cantanhede 40 1 40 49 Não representativa

Tentúgal 162 1 162 60 Não representativa

Aluviões do Mondego 148 1 148 23 Não representativa

Figueira da Foz - Gesteira 64 3 21 52 Parcialmente
representativa

Verride 15 2 8 55 Não representativa



Representatividade da rede de monitorização deRepresentatividade da rede de monitorização de
quantidade por massa de água subterrâneaquantidade por massa de água subterrânea

Nome da massa de

água

Área

(Km2)

N.º de

estações

Densidade de

estações
IR Representatividade

Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia
do Vouga

2 030 0 0 0 Não representativa

Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia
do Mondego

4 826 0 0 0 Não representativa

Luso 15 1 15 21 Não representativa

Orla Ocidental
Indiferenciado da Bacia
do Vouga

Orla Ocidental
Indiferenciado da Bacia
do Vouga

287 9 32 11 Não representativa

Orla Ocidental
Indiferenciado da Bacia
do Mondego

331 1 331 0 Não representativa

Orla Ocidental
Indiferenciado da Bacia
do Lis

140 3 47 32 Não representativa

Quaternário de Aveiro 931 33 28 32 Não representativa

Leirosa - Monte Real 218 43 5 32 Não representativa

Vieira de Leiria - Marinha
Grande

321 4 80 52
Parcialmente
representativa

Pousos - Caranguejeira 102 1 102 68 Não representativa

Cretácico de Aveiro 894 21 43 53
Parcialmente
representativa

Louriçal 588 1 588 58 Não representativa

Cársico da Bairrada 316 8 40 47 Não representativa

Viso - Queridas 186 8 23 67
Parcialmente
representativa

Centro de Excelência para o Sector da Água na América Latina 9º Seminário de Águas Subterrâneas, 7-8 Março de 2013, APRH

Viso - Queridas 186 8 23 67
Parcialmente
representativa

Condeixa - Alfarelos 185 1 185 59 Não representativa

Ançã - Cantanhede 40 1 40 63 Não representativa

Tentúgal 162 2 81 45 Não representativa

Aluviões do Mondego 148 3 49 34 Não representativa

Figueira da Foz - Gesteira 64 1 64 35 Não representativa

Verride 15 3 5 68
Parcialmente
representativa



Representatividade da rede de monitorização
operacional por zona vulnerável

Zona vulnerável Área
(km2)

N.º de
estações

Densidade de
estações IR Representatividade

Zona Vulnerável de
Estarreja - Murtosa 81 10 8 69 Parcialmente representativa

Zona Vulnerável do Litoral
Centro 237 37 6 59 Parcialmente representativa
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I V

RepresentatividadeRepresentatividade da rededa rede
piezométricapiezométrica dodo aquíferoaquífero LeirosaLeirosa

Monte RealMonte Real

RepresentatividadeRepresentatividade da rededa rede
piezométricapiezométrica dodo aquíferoaquífero LeirosaLeirosa

Monte RealMonte Real
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Localização
Geográfica

Identificação do aquífero Leirosa -
Monte Real

Mapa de Localização dos Aquíferos de
Portugal Continental



0 10 km



N

Tabela de dados
associada aos furos, em

ambiente SIG
0 1

km

5-Ago-14 IST- UTL 36



Sistema de dados
litológicos em ambiente

SIG para modelação
geológica tridimensional

do aquífero, com base
na informação existente
para cada um dos furos

Sistema de dados
litológicos em ambiente

SIG para modelação
geológica tridimensional

do aquífero, com base
na informação existente
para cada um dos furos

5-Ago-14 IST- UTL 37



Análise da tendência do
piezómetro 261/28

Resultado da análise da
tendência Sazonal e Total da

piezometria,
segundo a teoria de Mann -

Kendall,
com base em 27 anos de

registos mensais,
desde Nov.1978 até

Set.2004
dos Níveis associados a

cada um dos        42
piezómetros

Resultado da análise da
tendência Sazonal e Total da

piezometria,
segundo a teoria de Mann -

Kendall,
com base em 27 anos de

registos mensais,
desde Nov.1978 até

Set.2004
dos Níveis associados a

cada um dos        42
piezómetros
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Resultado da análise da
tendência Sazonal e Total da

piezometria,
segundo a teoria de Mann -

Kendall,
com base em 27 anos de

registos mensais,
desde Nov.1978 até

Set.2004
dos Níveis associados a

cada um dos        42
piezómetros

A tendência de mudança e sua
magnitude poderão ser

actualizadas com a introdução de
novas medições.



Indices de representatividade
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LEGENDA:

          Sistema Aquífero Leirosa - Monte Real

          Pontos de água



N

L25

L22

Desig. M (m) P (m) Perda de precisão (%)
L1 135900 343300 0.300
L2 138840 344500 0.587
L3 138500 347550 4.122
L4 138400 346340 0.039
L5 137520 344980 0.115
L6 136800 343200 0.080
L7 136640 340600 0.066
L8 139300 345780 0.449
L9 135880 339150 0.006

L10 136320 338400 0.093
L11 137400 337700 0.310
L12 137300 340000 1.337
L13 136400 339700 0.003
L14 140400 333800 1.752
L15 139500 335400 0.121
L16 138000 335400 0.004
L17 136660 334200 1.095
L18 138900 334900 0.001
L19 138100 333600 3.044
L21 140200 334900 0.000
L22 138050 334870 0.018
L23 137240 337030 0.085
L24 142130 334310 3.540
L26 141300 334420 0.053
L27 134730 340420 0.171
L28 135100 341650 0.231
L29 133000 331280 28.215
L30 133640 335960 6.971
L31 135020 339560 0.107
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Desig. M (m) P (m) Perda de precisão (%)
L1 135900 343300 0.300
L2 138840 344500 0.587
L3 138500 347550 4.122
L4 138400 346340 0.039
L5 137520 344980 0.115
L6 136800 343200 0.080
L7 136640 340600 0.066
L8 139300 345780 0.449
L9 135880 339150 0.006

L10 136320 338400 0.093
L11 137400 337700 0.310
L12 137300 340000 1.337
L13 136400 339700 0.003
L14 140400 333800 1.752
L15 139500 335400 0.121
L16 138000 335400 0.004
L17 136660 334200 1.095
L18 138900 334900 0.001
L19 138100 333600 3.044
L21 140200 334900 0.000
L22 138050 334870 0.018
L23 137240 337030 0.085
L24 142130 334310 3.540
L26 141300 334420 0.053
L27 134730 340420 0.171
L28 135100 341650 0.231
L29 133000 331280 28.215
L30 133640 335960 6.971
L31 135020 339560 0.107
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N

L25

L22

Desig. M (m) P (m) Perda de precisão (%)
L1 135900 343300 0.300
L2 138840 344500 0.587
L3 138500 347550 4.122
L4 138400 346340 0.039
L5 137520 344980 0.115
L6 136800 343200 0.080
L7 136640 340600 0.066
L8 139300 345780 0.449
L9 135880 339150 0.006

L10 136320 338400 0.093
L11 137400 337700 0.310
L12 137300 340000 1.337
L13 136400 339700 0.003
L14 140400 333800 1.752
L15 139500 335400 0.121
L16 138000 335400 0.004
L17 136660 334200 1.095
L18 138900 334900 0.001
L19 138100 333600 3.044
L21 140200 334900 0.000
L22 138050 334870 0.018
L23 137240 337030 0.085
L24 142130 334310 3.540
L26 141300 334420 0.053
L27 134730 340420 0.171
L28 135100 341650 0.231
L29 133000 331280 28.215
L30 133640 335960 6.971
L31 135020 339560 0.107
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Representatividade da rede de
controle de nitratos do aquífero

aluvional do Tejo

Representatividade da rede de
controle de nitratos do aquífero

aluvional do Tejo
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• Durante a implementação do processo de directiva Nitratos
é visível que ainda há uma grande resistência do lobby
agrícola, que teme que a produção e, consequentemente, a
situação financeira de muitos agricultores será seriamente
afectada. Eles geralmente não concordem com a ideia de
produzir menos do que tecnicamente possível, a fim de
proteger o meio ambiente

• Desentendimentos são agravados pela natureza complexa
do ciclo do azoto e pela diversas actividades humanas que
afectam, incluindo, outras fontes de nitratos. Portanto, os
programas de monitorização da qualidade da água são os
pilares essenciais de implementações destas políticas
(Stigter, Carvalho Dill & Ribeiro, 2011).Stigter, Carvalho Dill & Ribeiro, 2011).

• Durante a implementação do processo de directiva Nitratos
é visível que ainda há uma grande resistência do lobby
agrícola, que teme que a produção e, consequentemente, a
situação financeira de muitos agricultores será seriamente
afectada. Eles geralmente não concordem com a ideia de
produzir menos do que tecnicamente possível, a fim de
proteger o meio ambiente

• Desentendimentos são agravados pela natureza complexa
do ciclo do azoto e pela diversas actividades humanas que
afectam, incluindo, outras fontes de nitratos. Portanto, os
programas de monitorização da qualidade da água são os
pilares essenciais de implementações destas políticas
(Stigter, Carvalho Dill & Ribeiro, 2011).Stigter, Carvalho Dill & Ribeiro, 2011).
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2
 As aluviões do Tejo foi classificada como

uma área altamente vulnerável a
contaminação por nitratos: Paralta et al.,
2001, que utilizou o índice DRASTIC (Aller et
al., 1987) e o Índice de Susceptibilidade
(Ribeiro, 2005).

A área de estudo foi designado em 2003 como
ZVN, e revistA em 2006, aumentando a sua
extensão para o sul do aqüíferoaqüífero aluvial do Tejo.

 As aluviões do Tejo foi classificada como
uma área altamente vulnerável a
contaminação por nitratos: Paralta et al.,
2001, que utilizou o índice DRASTIC (Aller et
al., 1987) e o Índice de Susceptibilidade
(Ribeiro, 2005).
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 Campanhas de amostragem ocorreram durante dois anos e meio, de 2004, 2005 e
2006, tomamdo em conta o ciclo de cultivo do milho e outras culturas de verão. O
milho normalmente é semeado em março-abril (Primavera), cresce no verão e é
recolhido em setembro-outubro (Outono).

 Campanhas de amostragem ocorreram durante dois anos e meio, de 2004, 2005 e
2006, tomamdo em conta o ciclo de cultivo do milho e outras culturas de verão. O
milho normalmente é semeado em março-abril (Primavera), cresce no verão e é
recolhido em setembro-outubro (Outono).
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REPRESENTATIVIDADE DE REDES DE MONITORIZAÇÃO

IndicaçãoIndicação dosdos furosfuros comcom maiormaior representatividaderepresentatividade nana rederede (>50%,(>50%, aa vermelhovermelho) e) e menormenor (<30%, a(<30%, a verdeverde))
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Conclusão
• A eficácia de um programa de monitorização  deverá, contudo, ser

avaliada pela adequação das informações obtidas com os objectivos do
programa.

•
Ao optimizar o custo da programação, o projeto de rede deve ser flexível o
suficiente para permitir a utilização de estações existentes.

• O programa de monitorização deve idealmente atender através do
equilíbrio entre eficiência e custo que,

• Ao dilema estatístico : how large is large

• Se deverá contrapôr o dilema económico: when enough is enough
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