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RESUMO 

As formações cretácicas representam a principal fonte de recursos hídricos da 

região de Aveiro, assumindo uma importância económica e científica que levou ao seu 

estudo. Através do uso de técnicas isotópicas e físico-químicas procurou-se uma 

caracterização da dinâmica, da evolução hidrogeoquímica e isotópica dessa unidade 

aquífera, quer no espaço, segundo o fluxo hidráulico, quer no tempo, através do 

enquadramento paleoclimático da região na Península Ibérica e a nível do globo, na 

tentativa de interpretar o padrão isotópico observado no sistema, como uma resposta 

do aquífero de Aveiro às grandes variações climáticas globais ocorridas há cerca de 

18 000 anos, durante o último máximo glaciar. 

Do ponto de vista hidrogeológico considera-se na região de Aveiro a existência 

de dois sistemas aquíferos principais: o sistema Quaternário e o sistema multiaquífero 

Cretácico. O primeiro, superficial, é constituído por sedimentos detríticos de idade 
.--- - - -  

plistocénica e holocénica, formado por níveis de praias marinhas e depósitos fluviais 

associados. Constituem unidades aquíferas -. . do tipo fieático ou semi-cativo, por vezes 

de carácter local. A unidade é recarregada facilmente pelas precipitações locais, sendo 

bastante vulnerável a agentes externos, apresentando em algumas áreas elevados teores 

de poluição. 
- 

O segundo conjunto, constituído pelas unidades cretácicas, representam o 

sistema confinado de Aveiro. E considerado como um sistema multiaquífero, por se 

combinarem formações hidrogeológicas permeáveis, semipermeáveis e impermeáveis. 

Da base para o topo, é constituído por várias sequências de grés médios a grosseiros, o 

"Belasiano", a que se segue um fino e descontínuo leito de calcários, por vezes 

fossilífero, de idade essencialmente cenomaniana, a chamada "Formação 

Carbonatada". Segue-se-lhe uma sequência granocrescente, do Cenomaniano- 1 

Turoniano, designada por Grés Micáceo, sobrepondo-se-lhe um espesso conjunto de 

grés grosseiros e argilas arenosas, localmente conhecidos por Grés de Oiã, de idade 

Turoniana, que gradam a tecto para arenitos arcósicos e margosos, os Grés de Verba 



(ConiacianoISantoniano). O conjunto é sobreposto pelos Arenitos e Argilas de - 

AveiroNagos, impermeáveis, essencialmente senonianos -. . 

No sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro considera-se na parte inferior do 

Belasiano dois conjuntos multicamada, de baixa permeabilidade, com águas muito 

mineralizadas. Do topo do Belasiano aos Grés de Oiã define-se o "conjunto aquífero 

principal", de excelente produtividade e águas de boa qualidade. Este é sobreposto 

pelos Grés de Verba considerados como aquitardo, encontrando-se todo o conjunto 

coberto pelos Arenitos e Argilas de AveiroIVagos que constituem o tecto, 

praticamente impermeável, do sistema. 

As formações permeáveis afloram apenas na parte Leste da bacia, numa estreita 

faixa de orientação aproximadamente N-S, a cerca de 25 km da costa. Da área de 

recarga as camadas mergulham suavemente para Oeste, desconhecendo-se se afloram 

directamente e onde sob o oceano, ou se, pelo contrário, continuam protegidas pelo 

tecto argiloso impermeável. O conjunto apresenta uma estrutura em sinclinal algo 
- 

assimétrico. 

A piezometria existente indica haver actualmente diferentes direcções de linhas 

de fluxo das águas subterrâneas. A principal tem orientação aproximadamente E-W, 

com origem na área de recarga desenvolvendo~se segundo o eixo do sinclinal. Esta 

direcção coincide com a do fluxo geral do sistema em regime natural não influenciado, 

antes da actual sobreexploração. 

Como resultado da intensa exploração do sistema aquífero profundo, tem sido 

observado um decréscimo significativo nos níveis piezométricos. Segundo a linha de 

fluxo principal (E-W), perto da cidade de Aveiro, esse cone de depressão atingiu 

valores da ordem dos 40 a 50 m abaixo do nível do mar. 

Na região compreendida entre aproximadamente Vagos, a Sul e a Torreira, a 

Norte, foram realizadas cinco campanhas de amostragem entre Março de 1993 e 



Fevereiro de 1995, em furos e nascentes, tendo sido colhidas amostras de água do 

aquífero superficial e do aquífero profùndo, com vista à realização de análises 

isotópicas e fisico-químicas. 

No total, foram amostrados 27 fùros que captam o sistema multiaquífero 

Cretácico, e 15 furos e nascentes representativas do sistema superficial Quaternário. 

Em cada ponto amostrado tentou-se obter uma "assinatura" isotópica e fisico-química 

da água subterrânea, com vista a uma caracterização da respectiva unidade aquífera. 

Procedeu-se à determinagão dos elementos maiores dissolvidos no sistema 

aquoso, nomeadamente às determinações dos teores em HC0,-, Cl', S O ~ ~ - ,  ~ a ' ,  K', 

ca2+ e M ~ ~ + .  In situ, foram realizadas medições de temperatura, pH e de condutividade 

eléctrica. 

Em todas as amostras de água colhidas nas várias campanhas, foram 

determinadas as razões 2 ~ 1 1 ~  e 180/160 e OS teores em 'H. As medições de teor em 
14 C, somente foram realizadas em amostras pertencentes ao sistema profundo durante a 

primeira campanha, no carbono inorgânico total dissolvido. 

Durante a última campanha procedeu-se à colheita de amostras para 

determinação do teor em gases nobres dissolvidos (He, Ne, Ar, Kr e Xe), em três 

amostras da unidade aquífera quatemária e quinze na unidade multiaquífera cretácica. 

Com base nos resultados obtidos foi possível estabelecer a evolução 

hidrogeoquímica da água subterrânea no sistema multiaquífero Cretácico. Caracteriza- 

se por uma mudança gradual: de uma água de fácies bicarbonatada cálcica na área de 

recarga e nas proximidades dos bordos da bacia sedimentar, evoluciona para águas do 

tipo bicarbonatada sódica a cloretada sódica nas captações mais profundas situadas 

junto ao litoral. A evolução hidrogeoquímica observada é acompanhada por um 

aumento gradual da concentração em sais dissolvidos que passa de 175 mgll perto da 

área de recarga para 738 mgll junto ao litoral. 

Observa-se uma variação dos teores em cálcio e da razão cálcio/sódio 

relacionada com a distância aos bordos da bacia sedimentar, e em função da 



profundidade média das captações. Quando os teores são projectados em diagrama 

definem duas "linhas paralelas" de evolução. Ao longo de cada linha de fluxo, a água 

subterrânea apresenta uma evolução hidrogeoquímica semelhante. O decréscimo em 

ca2+ acompanhado por um aumento em ~ a '  está associado a trocas catiónicas entre a 

matriz argilosa do aquífero e a água subterrânea. 

Os furos localizados perto da linha de costa, na zona mais profunda acessível do 

aquífero confinado, apresentam um padrão de evolução hidrogeoquímica diferente dos 

restantes, apontando para a mistura com outro tipo de água proveniente, 

possivelmente, dos níveis mais profundos do Cretácico inferior que apresentam teores 

de salinidade elevados. 

As amostras são subsaturadas relativamente à calcite, dolomite e gesso, 

constatando-se um aumento dos índices de saturação desses minerais segundo o 

sentido do fluxo subterrâneo. 

A ausência de nitratos no sistema profundo é indício do isolamento desse 

sistema relativamente ao aquífero Quaternário, onde os teores em NO3- variam entre O 

a 128 mgll, verificando-se em 5 dos 15 pontos de amostragem concentrações 

superiores ao valor máximo admissível em águas para consumo humano (50 mgll). O 

elevado coeficiente de correlação obtido entre os teores em NO3- e ~ 0 ~ ~ -  pode ser 

utilizado como suporte à hipótese destas espécies aniónicas se deverem a actividade 

agrícola, ou seja, a entrada de NO3- no sistema aquoso quaternário se relacionar com a 

utilização de fertilizantes, enquanto a entrada de sulfatos se poderá relacionar com o 

uso de pesticidas. 

Relativamente à composição isotópica das amostras de água, a do aquífero 

profundo varia entre -28 a -23 para o e entre -4,9 a 4,O para o 6180, 

enquanto a composição do aquifero superficial varia entre -29 a -25 para o 6 2 ~  e 

entre -5,O a 4,5 O/,, para o 6180. Dois p p o s  podem ser reconhecidos quando se 

projectam os valores de em função de 6180: um grupo representando as amostras 



de água subterrânea do aquífero confinado, mais enriquecidas nas espécies isotópicas 

pesadas, enquanto o outro é constituído pelas amostras de água pertencentes ao 

aquífero freático, e que corresponde à composição isotópica da precipitação actual na 

região. 

Observa-se um enriquecimento nos valores de #H e de 6"0 no sistema 

multiaquífero Cretácico segundo o fluxo subterrâneo, ou seja, dos bordos da bacia em 

direcção ao litoral de acordo com a direcção do fluxo hidráulico. 

Se para o aquífero superficial os teores em trítio variam entre 3 e 9 TU, de 

acordo com a época do ano, representando esta amplitude de valores a variação 

isotópica na atmosfera ao longo do ano Hidrológico, pelo contrário no sistema 

profundo em todas as amostragens realizadas os teores determinados foram sempre 

nulos, o que constitui mais um suporte indicador do isolamento desta unidade, 

relativamente ao aquífero freático. 

O teor em 14c obtido nas amostras de água subterrânea pertencentes ao sistema 

confinado varia entre 43,6f 0,4 e 0,9+0,3 pmc, respectivamente a cerca de 5 km e a 20 

km da área de recarga. Verifica-se um decréscimo dos teores da área de recarga 

segundo a direcção do fluxo subterrâneo em condições naturais, não obstante a intensa 

exploração do aquífero que actualmente se verifica. 

Quando os teores em 14c das amostras de água são projectados em escala 

logarítmica em função da distância aos bordos da bacia sedimentar, observa-se que 

entre os kms 5 e 8 a concentração em carbono-14 decresce quase linearmente, 

permanecendo aproximadamente constante entre os kms 8 e 16. 

A idade aparente em 14c das amostras de água subterrânea, calculadas com base 

no modelo de Gonfiantini, varia entre 3,4f2,3 e 34,8f6,3 ka BP (+20), 

respectivamente nas proximidades da área de recarga e perto do litoral. As idades 



calculadas definem um patamar de valores em tomo de 18 000 anos BP na região 

central da bacia entre os kms 8 e 16 da área de recarga. 

A velocidade média aparente do fluxo subterrâneo calculada a partir das idades 

e da distância média entre captações, revela: para a região mais próxima dos bordos da 

bacia, valores médios da ordem dos 0,6 dano;  para a região central, os valores 

obtidos rondam os 3,3 dano ;  na região mais próxima do litoral, diminuem novamente 

para 0,2 dano .  

A velocidade média aparente de 0,6 dano,  representa as condições de fluxo 

durante o Holocénico, enquanto a velocidade aparente de 3,3 mlano obtida na região 

central da bacia, terá sido provavelmente induzida pela mudança do nível do mar, 

cerca de -100 a -130 m abaixo da cota actual, durante o último máximo glaciar. As 

idades aparentes em 14c das amostras situadas entre os kms 8 e 16 da área de recarga, 

distribuem-se perto dos 18 ka BP, apoiando a idade "glaciar" desta água. 

Por outro lado, verifica-se um enriquecimento dos valores de 6180 e de 6 2 ~  

com a idade aparente das amostras. A composição isotópica da água subterrânea em 

furos localizados próximo da área de recarga (idades holocénicas) apresentam valores 

6 similares aos obtidos nas amostras de água do aquífero superficial (precipitação 

modema), enquanto que as águas mais antigas são sistematicamente .mais enriquecidas 

em oxigénio- 18 e em deutério. 

Pela primeira vez na Península Ibérica procedeu-se à .amostragem de gases 

nobres dissolvidos no sistema aquoso subterrâneo. A utilização dos teores em Ne, Ar, 

Kr e Xe como indicadores da temperatura ambiente na região (área de recarga) baseia- 

se na relação de dependência da solubilidade destes gases em função da temperatura, 

quando o equilíbrio água-ar atmosférico é alcançado. 

Os resultados obtidos revelam uma diferença de 5 "C entre dois gmpos de 

amostras. Um, com idades holocénicas (sistema superficial e amostras de água do 

sistema prohndo localizadas perto da área de recarga, com idade aparente inferior a 10 

ka BP), as quais apresentam temperaturas que rondam os 14 a 15"C, valor similar à 



temperatura média anual registada na região (14,4 "C). Outro grupo, de amostras com 

idade corrigida de "C em torno de 18 ka BP (idade plistocénica - período glaciar), 

revela valores médios de temperatura de 9 "C, o que indica um clima muito mais frio 

na região. 

A composição isotópica das paleoáguas de Aveiro e o padrão de distribuição 

dos resultados nelas obtidos, revelam as variações de clima, do nível do mar e as 

alteraqões isotópicas da massa de água oceânica ocorridas durante o último máximo 

glaciar, actuando este grupo de águas do sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro 

como arquivo das mudanças climáticas do passado: 

os resultados obtidos de temperatura em gases nobres (diferença de 

5"C), caracterizam um clima mais frio há cerca de 18 000 anos BP, 

relativamente ao actual, contribuindo, à semelhanqa dos registos faunísticos e 

de vegetais, para a caracterizaqão do clima existente na região durante o 

Plistocénico; 
14 o patamar em C na região central da bacia e a velocidade média 

aparente da água subterrânea nessa área (cerca de cinco vezes superior se 

comparado com os valores obtidos na área de recarga), resulta de uma resposta 

mais dinâmica do sistema aquífero, traduzida por um gradiente hidráulico 

superior, como resposta à descida do nível do mar em cerca de -130 m durante 

o último máximo glaciar. As paleoáguas de Aveiro constituem uma fonte de 

informação adicional sobre a variação da cota do nível do mar há cerca de 

18000 anos. 

o enriquecimento isotópico em 1 8 0  e em 2~ observado nas paleoáguas 

de Aveiro segundo o fluxo natural é, até à data, único no continente europeu, 

embora já referido noutros sistemas costeiros. Esse enriquecimento deve ter em 

conta a variação da composição isotópica da massa de água oceânica (1,3 a 

1,6"/,, em 6180 e 10 O/,, em F ~ H )  durante o último máximo glaciar. A variação 

da composição isotópica das paleoáguas actua como uma fonte de informação 



paleoclimática das modificações geradas há cerca de 18 000 anos na massa de 

água oceânica. 

Os resultados obtidos nas paleoáguas a nível da evolução dos teores em 

carbono-14, do enriquecimento isotópico em oxigénio-18 e em deutério e nos valores 

da temperatura de recarga através da concentração em gases nobres, são concordantes 

com os estudos realizados na Península Ibérica em registos faunísticos e de vegetais 

datados do Plistocénico. 
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Capítulo I - Introdução 3 

OBJECTIVOS 

A área estudada, pertencente à região do Baixo Vouga, está situada, 

aproximadamente, entre a Torreira a Norte e Vagos ao Sul. Trata-se de uma das 

regiões do País mais povoadas e desenvolvidas, nela estando instalados alguns dos 

mais importantes complexos industriais. 

Desde os anos sessenta, a principal fonte de abastecimento de água para uso 

urbano, industrial e agrícola é o sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro. Esta 

situação acentuou a importância desse sistema como a reserva hídrica da região. A 

intensa exploração e a deficiente recarga natural do sistema têm sido responsáveis pela 

descida dos níveis piezométricos, em particular nas proximidades da cidade de Aveiro. 

Paralelamente, têm sido registados aumentos pontuais de mineralização da água 

subterrânea. 

Dada a importância do sistema Cretácico, do ponto de vista hidrogeológico, 

este trabalho tem como objectivo principal a utilização da composição isotópica destas 

águas subterrâneas na caracterização da unidade aquífera, tendo sempre como 

perspectiva a identificação de possíveis misturas com águas provenientes de outros 

sistemas aquíferos (Quaternário, das formações jurássicas subjacentes), ou com o 

próprio rio Vouga. Procurou-se, ainda, investigar a possibilidade de mecanismos de 

intrusão marinha junto ao litoral e nas proximidades da Ria de Aveiro. 

Recorrendo a técnicas isotópicas, nomeadamente ao uso das razões 2 ~ / 1 ~ ,  

13 14 c / l2c  e 180/160 e dos teores em 'H e em C das águas subterrâneas, tentou-se 

elaborar um modelo conceptual da dinâmica do sistema multiaquífero Cretácico de 

Aveiro, conjugando a evolução da composição isotópica do aquífero e o 
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comportamento dinâmico do sistema, quer no espaço, quer no tempo, através do 

enquadramento paleoclimático da região na Península Ibérica e no globo, ou seja, a 

resposta do sistema aquífero às grandes variações climáticas globais. 

O enquadramento paleoclimático do sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro 

na evolução climática do globo e, consequentemente, na evolução isotópica da massa 

de água oceânica, desde o último máximo glaciar à actualidade, tomou-se realidade, 

devido à associação de metodologias diferentes, ou seja, unir à datação das águas 

subterrâneas, através do método de radiocarbono, a determinação da temperatura das 

águas de recarga através da determinação do teor em gases nobres (Ne, Ar, Kr e Xe), 

dissolvidos no sistema aquoso subterrâneo e, ainda, a variação dos valores de F'H e de 

6180. 

Trabalhos anteriores realizados na região detectaram um incremento na 

mineralização das águas subterrâneas junto ao litoral (aumento de teores em cloretos e 

em sódio). Considerando a natureza da matriz do sistema aquífero, uma das hipóteses 

formuladas para explicar esta evolução hidrogeoquímica, é desta ser devida a 

fenómenos de troca catiónica, por circulação de águas doces em sedimentos que se 

depositaram em ambientes marinhos. Outra hipótese do aumento de salinidade das 
- 

águas, poder-se-á associar a fenómenos de intnisão marinha, uma vez que na zona 

litoral se verifica actualmente u ma inversão do fluxo subterrâneo natural, hoje no 

sentido mar para terra (MARQUES da SILVA, 1990). Uma terceira hipótese, dado que 

o aumento dos teores de salinidade representam casos pontuais no sistema, é de esse 

fenómeno corresponder a mistura com águas provenientes de outra unidade aquífera 
- 

(do Liásico subjacente), ou representarem mistura com os níveis do Cretácico inferior 

mais mineralizado. 

O presente trabalho constitui uma contribuição para o conhecimento da 

dinâmica do sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro, através de informações 

resultantes de análises isotópicas e físico-químicas, realizadas em amostras de água 

subterrânea colhidas em 27 captações que exploram esse sistema, e na utilização de 
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sistemas aquíferos como arquivos de antigos climas, isto é, como uma "ferramenta" 

adicional em estudos de paleoclimatologia. 

No capítulo I1 do trabalho são focadas, de forma sucinta, algumas das 

aplicações e potencialidades das técnicas isotópicas ambientais a estudos 

hidrogeológicos, por esta metodologia ser ainda pouco utilizada em Portugal na 

caracterização de sistemas aquíferos. 

2- ANTECEDENTES 

As formações cretácicas têm sido a principal fonte de recursos hídricos da 

região, assumindo uma importância económica e científica que levou a diversos 

estudos, uns de carácter hidrogeológico, outros de natureza geoquímica, mineralógica 

e sedimentológica. 

Dos diversos trabalhos sobre a Geologia das formações cretácicas, destacam-se 

pela sua importância, no estabelecimento das sequências litoestratigráficas, o trabalho 

de TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI (1976), na região de Aveiro - Águeda, e o de 

BARBOSA (1981) na região entre Mira e Vagos. Trabalhos mais recentes de 

sedimentologia e de mineralogia realizados por diversos autores, dos quais se 

destacam BERNARDES e CORROCHANO (1987), ROCHA (1989; 1993) e ROCHA 

e GOMES (1993194; 1995), contribuiram para o conhecimento da litologia das 

unidades Meso-Cenozóicas da Bacia Ocidental Portuguesa na região de Aveiro. Estes 

últimos, dedicaram particular atenção à utilização do estudo da fracção argilosa para 

fins litoestratigráficos e paleoambientais. 
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Diversos trabalhos de carácter hidrogeológico têm sido realizados na região do 

Baixo Vouga salientando-se os estudos desenvolvidos sobre o sistema multiaquífero 

Cretácico de Aveiro, em particular os trabalhos de SARAIVA et al. (1983), 

PEIXINHO de CRISTO (1985), MARQUES da SILVA (1990, 1992), MARQUES da 

SILVA et al. (1993), e, mais recentemente, o trabalho realizado pelo Ministério do 

Ambiente sob orientação de PEIXINHO de CRISTO dedicado à piezometria da 

Região Centro (PEIXINHO de CRISTO et al., 1997). 

De entre os estudos publicados, é de salientar o trabalho realizado por 

MARQUES da SILVA (1990). O autor recolhe para além de informações de carácter 

hidrológico, um imenso conjunto de informações sobre a geologia de superfície e de 

subsuperficie da Bacia Sedimentar de Aveiro, com a definição de níveis guia do 

Cretácico, bastante úteis do ponto de vista prático na definição dos limites das 

formações produtivas deste sistema aquífero multicamada. 

O mesmo autor apresenta ainda, no mesmo trabalho, um modelo hidrogeológico 

conceptual das formações cretácicas, com uma caracterização hidrogeoquímica das 

águas subterrâneas existentes nos diferentes conjuntos aquíferos cretácicos. É de 

salientar, que o autor foi pioneiro na utilização de técnicas isotópicas neste sistema 
14 aquífero, nomeadamente, no uso de C, 3~ e de isótopos estáveis (''0 e 'H) numa 

caracterização isotópica, embora preliminar, do sistema aquífero. 

Nos últimos anos diversos estudos hidrogeológicos têm sido realizados sobre o 

sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro, salientando-se os trabalhos desenvolvidos 

com a aplicação de métodos nucleares na determinação da composição isotópica da 

água subterrânea (CARREIRA et al., 1994b; c; CARREIRA et al., 1995; CARREIRA 

et al., 1996a; b; 1998). 

Recentemente, trabalhos de índole hidrogeoquímica têm sido apresentados 

sendo de salientar os trabalhos realizados por OLIVEIRA (1 997) e OLIVEIRA et al. 

(1998), sobre a capacidade de troca catiónica global de três níveis argilosos da coluna 
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cretácica e sua influência na evolução hidroquímica das águas subterrâneas. Um 

estudo sobre a evoluqão hidrogeoquímica das águas subterrâneas do sistema 

multiaquífero Cretácico de Aveiro foi recentemente apresentado por CONDESSO de 

MEL0 et al. (1998). 

A zona estudada localiza-se na parte terminal da Bacia Lusitaniana, usualmente 

designada por Bacia Sedimentar de Aveiro, que corresponde essencialmente à actual 

parte terminal da Bacia Hidrográfica do rio Vouga, incluindo o sistema lagunar 

designado por "Ria de Aveiro". 

Do ponto de vista geográfico, a área de trabalho situa-se no litoral da província 

da Beira Litoral, na região Centro de Portugal. Está compreendida pelos paralelos 

40°53'N e 40°32'N e pelos meridianos 8'47' WG e 8'30' WG, ocupando uma vasta 

área do distrito de Aveiro (Fig. 1.1). Abrange uma área de cerca de 600 krn2, 

correspondendo parcial ou totalmente às folhas da Carta Militar de Portugal à escala 

1:25 000, que se apresentam na Tabela 1.1, editadas pelos Serviços Cartográficos do 

Exército e às Cartas Geológicas 13-C, 16-A e 16-C, à escala de 1:5O 000, dos Serviços 

Geológicos de Portugal. 

A região é servida por uma densa rede de estradas e de caminhos, com destaque 

para a auto-estrada A1 (Lisboa - Porto) e pela via rápida IP5 (Aveiro - Vilar Formoso). 

É atravessada pelas linhas ferroviárias do Norte e do Vale do Vouga. A cidade de 

Aveiro, representa o centro natural da região, possuindo um importante porto marítimo 

com actividades comerciais, industriais e piscatórias. 
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Fig. 1.1 - Enquadramento geográfico da área estudada. 

Tabela 1.1 
Folhas da Carta Militar de Portugal (1 :25 OOO), correspondentes à área estudada 



Capitulo I1 

Comportamento das Espécies Isotópicas 
Ambientais de Hidrogénio, Carbono, Oxigénio e 

Gases Nobres no Ciclo Hidrológico 



Capítulo II - Comportamento das Espécies Isotópicas Ambientais 11 

A aplicação de técnicas isotópicas a estudos hidrológicos tem sido desenvolvida 

desde o início dos anos 30 até à actualidade, mostrando forte incremento após a década 

de 50. O uso destas técnicas, isoladamente ou a par com técnicas hidrológicas 

tradicionais (métodos hidrodinâmicos, hidrogeoquímicos, etc.), tem sido decisivo na 

investigação de problemas hidrogeológicos tais como: identificação de mecanismos de 

salinização de águas subterrâneas, datação de sistemas hídricos com determinação de 

velocidade e direcção de fluxo, definição de áreas de recarga, mistura entre unidades 

aquíferas, etc., representando ainda uma fonte de informação em estudos relacionados 

com a circulação atmosférica e climatologia. 

O uso de técnicas nucleares em problemas hidrológicos baseia-se no estudo das 

variações de concentração das diferentes espécies isotópicas. Essas variações são 

consequência de processos naturais, não controláveis pelo Homem e a sua 

interpretação faz-se por comparação com padrões absolutos ou com variações 

isotópicas regionais. 

Isótopos ambientais mais utilizados. Unidades 

As espécies isotópicas ambientais . normalmente utilizadas em Hidrologia 

pertencem a duas classes distintas: as espécies isotópicas estáveis e as radioactivas. 

As espécies estáveis mais usadas em estudos de Hidrogeologia são o oxigénio- 

18 (180) o deutério ( 2 ~ )  e O carbono-13 ('"). 

A utilização das espécies isotópicas estáveis faz-se sob a forma de diferenças 

relativas, ou seja, a partir da razão entre a espécie isotópica mais pesada e a espécie 
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isotópica mais leve e mais abundante, comparada relativamente a um padrão 

específico. No caso de águas naturais, as diferenças isotópicas existentes entre o 

padrão e as amostras são muito pequenas. Dado ser mais simples determinar 

concentrações relativas referenciadas a um padrão do que obter concentrações 

absolutas nas amostras, os resultados são expressos em notação 6 relativamente a um 

padrão internacional. 

O valor 6 é adimensional, expresso em permilagem (O/,,) e é definido através da 

seguinte expressão: 

onde: 

- R, representa a razão isotópica entre as concentrações das espécies de 

interesse na amostra (por exemplo: 2 ~ / 1 ~ ,  1 3 ~ / 1 2 ~  ou 180/160); 

- R, refere-se à mesma razão isotópica determinada no padrão. 

Valores 6 positivos indicam concentrações superiores à do padrão (amostras 

enriquecidas), enquanto valores negativos correspondem a amostras isotopicamente 

empobrecidas (também denominadas por mais leves). 

O padrão adoptado para o 6180 e para 6 2 ~  em amostras de água é o Vienna 

Standard Mean Ocean Water (V-SMOW), que fixa, por convenção, o zero da escala 

6180 e da escala z2H. O V-SMOW representa uma mistura de águas que refletem a 

composição isotópica média da água de vários oceanos. Os oceanos consideram-se 

como o início e o fim do Ciclo Hidrológico do qual o V-SMOW pretende representar a 

composição isotópica média. Por outro lado, os oceanos contêm cerca de 97 % da água 

existente na hidrosfera e apresentam, na sua globalidade, uma composição isotópica 

aproximadamente uniforme. O conteúdo da água do mar expressa em notação delta, é 

próxima de O O/,, tanto para o z2H como para o 6180 (GONFIANTINI,, 1981). 
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13 Relativamente a razão c1l2c o padrão adoptado para os valores de 613c é o 

PDB, carbonato de origem marinha, rostro de uma belemnite (Belemnitella 

americana), de idade cretácica, encontrado na formação Pee Dee da Carolina do Sul, 

EUA. Todavia, este padrão esgotou-se, tendo sido substituído por padrões secundários: 

NBS-19 e NBS-20. No entanto, por convenção, os valores de 613c continuam sendo 

expressos relativamente a PDB (MOOK, 1984). 

As espécies isotópicas ambientais radioactivas mais utilizadas em estudos 

hidrológicos são o trítio ( 3 ~ )  e o carbono-14 (14c). 

O período do trítio é 12,43 anos. Este isótopo ao desintegrar-se emite radiações 

p de baixa energia (18,6 keV). As concentrações em 3~ em águas naturais são 

normalmente expressas em Unidade de Trítio (TU). 1 TU = 'HllH = 10-18, que 

corresponde a 7,2 dpm (desintegrações por minuto) por litro de água, ou seja, 0,12 

Bqll (Bequeréliosll) (PAYNE, 1983). 

As concentrações em carbono-14 expressam-se em termos de "percentagem de 
14 carbono moderno" (pmc ou pM). Os teores em C determinados nas amostras são 

referidos ao teor em "C determinado nas plantas (anéis de árvores) anteriores a 1890, 

isto é, anteriores ao efeito de diluição do C02 atmosférico pelo uso de combustíveis 

fósseis. A concentração em radiocarbono é, por convenção, igual a 95 % da 

concentração nesta espécie isotópica, referida ao ano de 1950, do ácido oxálico puro 

(PAYNE, 1983). 

A unidade pmc é definida de acordo com seguinte expressão (STUIVER e 

POLACH, 1977): 

h(y-1950) 
pmc = A m o s b a  [Aácido oxálico e ] 100 

onde: 

A,,,,, - actividade específica do 14c determinada na amostra 
Aácido oxáliço - actividade específica do 14c determinada no ácido oxálico 
h- 118267 anos 
y - ano de contagem do ácido oxálico 
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Dentro das técnicas nucleares que utilizam espécies isotópicas ambientais, em 

estudos hidrológicos, salienta-se aquelas que recorrem à variação das concentrações 

em gases nobres presentes nos sistemas aquosos subterrâneos. As variações de teores 

em gases nobres (He, Ne, Ar, Kr e Xe) têm sido particulamente utilizadas na 

resolução de problemas hidrológicos diversos tais como: 

i) na datação de sistemas hídricos modernos através da aplicação da razão 

3 ~ / 3 ~ e ;  

ii) na identificação de mistura de águas subterrâneas modernas em sistemas 

profundos através das concentrações em "Kr; 

iii) na identificação de mistura entre sistemas antigos e modernos através da 

razão 3 ~ / 8 5 ~ r ;  

iv) na datação de águas com idades compreendidas entre os 100 e os 1000 anos 

através de 3 9 ~ r ;  

v) na calibração de outros métodos de datação, quando as idades das amostras 

são da ordem dos 105 anos, com "Kr. 

A aplicação das concentrações destas espécies isotópicas em estudos 

hidrogeológicos é, actualmente, uma técnica relativamente usual na reconstituição da 

dinâmica de sistemas aquíferos, na intercalibração de diferentes métodos de datação de 

águas subterrâneas. Contudo, a determinação das concentrações em gases nobres em 

águas subterrâneas antigas (com idades aparentes superiores a 10 000 anos), assume 

particular importância em estudos de paleoclimatologia e de paleohidrologia. Estas 

espécies isotópicas ambientais são utilizadas nos cálculos das temperaturas de recarga 

de sistemas subterrâneos, ou seja, na reconstituição de climas antigos através da 

estimativa das temperaturas médias existentes na região quando se efectuou a recarga 

do sistema. 

A aplicação desta técnica à paleoclimatologia baseia-se na variação das 

concentrações totais das diferentes espécies, ou seja, através da comparação dos teores 

atmosféricos com os determinados experimentalmente nas amostras de água 

subterrânea, infiltradas em condições climáticas diferentes. Os teores em Ne, Ar, Kr e 
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Xe dissolvidos no sistema aquoso subterrâneo, caso não existam factores externos ao 

sistema, são função da temperatura média existente na área de recarga (zona não 

saturada) quando o equilíbrio água-ar atmosférico é alcançado (ANDREWS, 1987; 

1992; 1993; STUTE e SCHLOSSER, 1993). 

Os valores das concentrações destes gases na atmosfera constituem o padrão 

utilizado neste tipo de estudos, uma vez que os teores atmosféricos se têm mantido 

constantes desde há três milhões de anos (STUTE e SCHLOSSER, 1993). A 

concentração em gases nobres na atmosfera encontra-se bem definida, assim como as 

características de solubilidade de cada espécie em função da temperatura. Desta forma, 

a determinação de gases nobres em águas subterrâneas, com vista à identificação da 

temperatura de recarga, baseia-se na comparação das variação das concentrações totais 

das diferentes espécies (Ne, Ar, Kr e Xe) dissolvidas no sistema aquoso e na 

atmosfera. 

Os teores em gases nobres dissolvidos no sistema aquoso são expressos em 

cm3 S T P I C ~ ~ H ~ O  (cm3 Standard Temperature and Pressure I cm3~ ,0 ) .  

Um outro grupo de técnicas isotópicas possíveis de serem utilizadas em 
51 Hidrologia recorre ao uso de espécies artificiais radioactivas C'N~, Cr, "CO, 6 0 ~ ~ ,  

82 131 198 
Br, I e Au, por exemplo). O uso destas técnicas fundamenta-se no estudo da 

evolução das respectivas concentrações, função do seu comportamento após injecção 

como traçadores, no sistema aquoso superficial elou subterrâneo e num ponto definido 

do sistema. 

Os resultados obtidos através da aplicação de isótopos artificiais radioactivos 

são específicos, apenas válidos numa área restrita do sistema hidrológico e nas 

condições existentes no momento de injecção. Contudo, a utilização de vários pontos 

de injecção do traçador, possibilita a integração de resultados, o que permite uma 

melhor descrição do sistema, designadamente no que se refere a características como a 

porosidade, a transmissividade, a dispersividade e a direcção e velocidade do fluxo 

subterrâneo. 
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Com vista à caracterização da dinâmica do sistema multiaquífero Cretácico da 

região do Baixo Vouga foram utilizadas técnicas isotópicas ambientais e fisico- 

químicas. Devido ao facto das técnicas nucleares utilizadas serem ainda relativamente 

pouco usadas em Portugal, nomeadamente, as que se fundamentam nas razões "/'H, 
13 C/'~C, 180/160 e nos teores em 3 ~ ,  "C, bem como nos gases nobres (He, Ne, Ar, Kr 

e Xe), e por este grupo de técnicas representar a principal metodologia sujacente à 

investigação apresentada nesta dissertação, proceder-se-à a uma descrição, ainda que 

não exaustiva, do comportamento e variação destas espécies isotópicas no Ciclo 

Hidrológico. 

A distribuição e a concentração das espécies isotópicas estáveis da molécula de 

água, à semelhança de outras espécies químicas, dependem exclusivamente de 

processos naturais, isto é, não controláveis pelo Homem, e das características físicas e 

químicas próprias de cada espécie. A diferença de comportamentos observada entre os 

diferentes isótopos da mesma espécie química, induz uma evolução diferencial no 

tempo e/ou no espaço, habitualmente designada por fi accionamento isotó~ico, sendo 

este função das características termodinâmicas das moléculas, por sua vez 

consequência da massa dos átomos que as constituem. 

Devido à diferença relativa das massas ser maior nos elementos leves, o 

fiaccionamento isotópico nessas espécies é mais acentuado do que nas mais pesadas. 
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Por exemplo, a diferença de massa entre o 2~ e 'H é da ordem dos 100 %, enquanto 

que no caso do oxigénio a diferença entre o 1 8 0  e 1 6 0  é cerca de 12,5 %. 

O fraccionamento isotópico é expresso através do factor de fraccionamento (a) 

definido por: 

sendo RA a razão entre o isótopo pesado e o leve, na molécula ou na fase A, enquanto 

RB representa a mesma razão isotópica na molécula ou na fase B. O factor de , 

fraccionamento é função de inúmeros factores externos, em particular da temperatura, 

aproximando-se da unidade à medida que esta aumenta. Para valores de a>l diz-se 

que existe enriquecimento e para a<l empobrecimento da espécie isotópica mais 

pesada na fase A relativamente à fase B. 

Na natureza o fraccionamento isotópico é interpretado considerando as 

variaqões de temperatura ambientais, como sejam, por exemplo, as relativas às 

estações do ano, as respeitantes à altitude, à latitude, etc.. No entanto, embora o 

fraccionamento isotópico seja influenciado por diversos factores, a temperatura e a 

diferença de massa são os parâmetros principais, responsáveis pelas variações de 

comportamento físico e químico das diversas espécies isotópicas. 

O factor de fraccionamento a resultante do parâmetro temperatura é expresso 

através da seguinte equação: 

onde A, B e C representam constantes numéricas e T a temperatura absoluta em graus 

Kelvin. 
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A variação do factor de fraccionamento é, para o oxigénio-1 8 e para o deutério 

(Fig. II.l), expressa através das seguintes equações: 

No Ciclo Hidrológico o fiaccionamento isotópico da água observa-se, 

essencialmente, no decorrer de três processos distintos: evaporação, condensação e 

precipitação. 

TEMPERATURA (OC) 

Fig. 11.1- Factores de fiaccionamento a 2 ~  e a180 em função da temperatura de evaporação e de 
condensação da água, em condições de equilíbrio (PLATA BEDMAR, 1994). 

2.1- Evaporação 

O vapor de água resultante da evaporação dos oceanos é empobrecido nas 

espécies isotópicas mais pesadas, devido a maior volatilidade da molécula ' ~ ~ ' ~ 0  
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1 2 16 comparativamente a H H O ou a ' ~ ~ ~ ~ 0 .  Sobre a superficie dos oceanos, o vapor de 

água atmosférico tem composição isotópica empobrecida, relativamente ao V-SMOW, 

em cerca de 12 a 15 "/,, em oxigénio-18, e em cerca de 80 a 120 "/,, em deutério 

(BRADLEY et al., 1972). 

Na natureza os processos de evaporação não decorrem em equilíbrio isotópico. 

Este só é alcançado em condições de saturação, ou seja, quando a evaporação decorre 

em ambientes com valores de humidade relativa de 100 %, ou quando o vapor de água 

é removido lentamente à medida que se forma (Fig. 11.2). Contudo, na natureza tais 

condições raramente .são alcançadas. 

Fig. 11.2- Variação da composição isotópica da água durante evaporação e conderisação em condições 
de equilíbrio na natureza (PLATA BEDMAR, 1994). 

2.2- Condensação e Precipitação 
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O vapor de água atmosférico ao sofrer sucessivos arrefecimentos condensa 

formando nuvens e depois precipitação. As moléculas mais pesadas (menos voláteis) 

condensam-se preferencialmente, pelo que o vapor de água residual fica empobrecido 
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em 2~ e em à medida que a precipitação ocorre. Como resultado final de 

consecutivos fenómenos de precipitação, o vapor de água inicial vai gerando massas 
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de vapor de composição isotópica diferente, sucessivamente mais empobrecida em ''0 

e em 2 ~ .  Esse empobrecimento nas espécies isotópicas mais pesadas, observa-se na 

composição isotópica de sucessivas águas de precipitação originadas a partir da 

mesma massa de vapor (Fig. 11.3). 

Fig. 11.3- Esquema de fraccionamento do vapor de água atmosférico para o oxigénio. 

A maioria das águas meteóricas resultam da condensação de vapor de água de 

massas de ar geradas a partir da evaporação sobre os oceanos. A composição isotópica 

destas águas, normalmente mais negativa que o V-SMOW. Nos estratos superiores da 

atmosfera o vapor de água é bastante empobrecido em 'H, por exemplo Suess (in 

MAGARITZ e GAT, 1981), apresenta valores que variam entre ?j2H= -100 a -160 "/,,. 

O grau de extensão dos processos de condensação é determinado pela descida 

dos valores da temperatura. A medida que a temperatura de condensação baixa 

observam-se valores progressivamente mais negativos de e de 6180 nas águas de 

precipitação, devido aos anteriores fenómenos sucessivos de condensação e de 

precipitação das massas de vapor. 

Devido à influência da temperatura nos processos de evaporação e de 

condensação das massas de vapor de água, observam-se variações no padrão de 

distribuição das espécies isotópicas. Estas variações foram inicialmente referidas por 

DANSGAARD (1964) como "efeitos" relacionados com a latitude, zltitude, distância 

ao litoral (continentalidade), quantidade de precipitação, temperatura do ar, etc.. 
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Estudos posteriores efectuados em águas meteóricas a nível mundial confirmaram as 

relações empíricas descritas por este autor. 

Efeito da Temperatura 

DANSGAARD (1964) define uma relação empírica entre a temperatura do ar e 

a composição isotópica das águas de precipitação, originadas entre -50 e +10 "C para 

estações localizadas a latitudes elevadas (Fig. II.4), expressa através das seguintes 

equações: 

Ta representa a temperatura média anual do ar em "C. YURTSEVER e GAT (1981) 

definem uma relação aproximadamente linear entre a temperatura média do ar (entre 

+5 e +30 "C) e a composição isotópica das águas de precipitação. Estes autores 

referem para o ''0 um declive de 0,29 O/oolOC em regiões continentais e 0,22 O/oo/OC em 

regiões costeiras. 

Estudos mais recentes efectuados em águas de precipitação (ROZANSKI et al., 

1993) apontam para os valores de 6180 um declive de 0,3 1 O/oo/oC nas águas de 

precipitação caídas em estações situadas a latitudes médias. 

A relação existente entre a composição isotópica das águas de precipitação e a 

temperatura média do ar, é utilizada na identificação de mudanças climáticas ocorridas 

durante os vários períodos da História da Terra, em particular durante o Quaternário. 

Por exemplo, a deteminação da composição isotópica das massas de gelo acumuladas 

na. Gronelândia e Antártida, permitiu identificar o último máximo glaciar, há cerca de 

18 000 anos e pequenas oscilações climáticas ocorridas durante o Holocénico. 
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A influência climática no registo isotópico observa-se nas matérias capazes de 

preservar uma "assinatura isotópica", por exemplo: em depósitos lacustres, em calotes 

de gelo nos polos, em sistemas hídricos subterrâneos confinados, etc. 

Fig. 11.4- Relação entre os valores de 6180 e a temperatura média a nível do solo para diferentes 
estações meteorológicas (DANSGAARD, 1964) 
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Efeito Sazonal 

Em regiões localizadas a latitudes elevadas, a composição isotópica da 

precipitação durante o Inverno é, relativamente aos valores observados durante o 

Verão, empobrecida em isótopos pesados devido as diferenças acentuadas da 

temperatura média do ar (Fig. 11.5). Por outro lado, o efeito sazonal na composição 

isotópica da precipitação encontra-se também relacionado com mudanças na origem 

das massas de vapor elou com diferentes trajectórias definidas pelas frentes 

atmosféricas (MAZOR, 199 1 ; ROZANSKI et al., 1993). 
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Efeito da Intensidade de Precipitacão 

Em regiões tropicais e de latitudes médias verifica-se uma relação entre a 

composição isotópica das águas de precipitação com a sua intensidade: as chuvadas 

mais "fortes" são mais empobrecidas em isótopos pesados comparativamente com a 

composição das chuvas menos intensas e mais regulares. Esta diferença é devida a um 

maior fraccionamento isotópico do vapor de água atmosférico condensado na 

formação das chuvas torrenciais, e simultaneamente, aos processos de evaporação e de 

troca isotópica com as massas de ar durante a precipitação, que são mais acentuados 

nas chuvas menos intensas e regulares, verificando-se um aumento das espécies 

isotópicas pesadas (ROZANSKI et al., 1993). 

Month 
Fig. II.5- Variação da composição isotópica da precipitação e da temperatura (médias mensais) em 

função dos meses do ano, em três estações meteorológicas na Suíça a diferentes altitudes 
(MAZOR, 1 99 1). 

Efeito da Altitude 

A composição isotópica da precipitação caída a altitudes mais elevadas é 

empobrecida em isótopos pesados comparativamente à observada a altitudes mais 

baixas. 

A variação dos valores de 6180 e de 6 ' ~  das águas de precipitaqão é função de 

diversos parâmetros, como já foi referido. Por exemplo, da temperatura, da intensidade 

de precipitação, do número de fenómenos de precipitação que a massa de ar já 
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originou, de possíveis misturas com outras massas de ar, etc.. Estes factores são, por 

sua vez, característicos de cada região. Assim, para cada região deverá determinar-se 

qual o factor de fraccionamento isotópico existente, de forma a determinar-se uma 

relação entre a altitude e a composição isotópica. 

A "quantificação" do efeito de altitude terá, portanto, de ser estimada 

regionalmente, e não considerada como um valor constante a nível mundial, devido ao 

número de factores envolvidos na definição da composição isotópica das águas de 

precipitação. No entanto, estudos efectuados águas de precipitagão em diferentes 

locais do Globo, permitem afirmar que a variação do empobrecimento isotópico se 

situa entre -0,6 a -0,l para o 6180 e entre -4 a -1 para o F ~ H  por cada 

incremento de 100 m de altitude (MOOK, 1984). 

Efeito de Continentalidade 

Estudos realizados em amostras de água de precipitação observaram uma 

relação entre a composição isotópica das amostras com a latitude e com o grau de 

continentalidade do local. Verifica-se que estações localizadas à mesma latitude 

apresentam um empobrecimento isotópico progressivo à medida que aumenta a 

distância ao oceano (Fig. 11.6). 

o ~m 2030 3m soo0 

Distance from the coast (km) 

Fig. 11.6- Variação de teor em 1 8 0  nas águas de precipitaqão caídas durante os meses de Verão e de 
Inverno em função da distância ao litoral - Oceano Atlântico (ROZANSKI et a1.,1993). 
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Por outro lado, as diferenças da composição isotópica das chuvas de Verão 

relativamente às de Inverno são mais acentuadas nas estações mais afastadas dos 

oceanos. Este efeito é bem visível na Fig. 11.6. 

2.3- Recta das Águas Meteóricas 

CRAIG, em 1961, após análise sistemática das águas de precipitação de 

diversas estações de todo o mundo, definiu uma relação linear entre a concentração em 
18 O e em 'H (Fig. 11.7). Essa relação expressa-se através da seguinte equação: 

A equação 11.9 é designada na literatura científica anglófona por "Global 

Meteoric Water Line" (GMWL), ou seja, a equação que define a relação da 

composição isotópica das águas meteóricas a nível do globo. 

O termo independente da equação designa-se por excesso de deutério "d", 

definido através da seguinte expressão (DANSGAARD, 1964): 

Os teores em excesso de deutério (d) têm sido utilizados na tentativa de se 

conhecer qual a origem das massas de vapor de água através da relação entre a 

composição isotópica de um sistema hídrico subterrâneo com as condições na "fonte" 

(teor em humidade relativa), e ainda na identificação de possíveis misturas de massas 

de vapor e de efeitos cinemáticos que podem levar ao afastamento da relação descrita 

pela equação da recta das águas meteóricas. 
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Fig. 11.7- Variação dos valores 6 ' ~  e 6180 em águas meteóricas (CRAIG, 1961). 

Os valores de declive da recta das águas meteóricas (GMWL) e do parâmetro d 

(excesso de deutério) não são, portanto, valores constantes a nível mundial. Variam de 

acordo com a origem das massas de vapor de água, com o teor em humidade relativa, 

com a temperatura de formação das massas de vapor de água, com o transporte, com 

as condições de precipitação etc.. A actuação conjunta destes factores refectir-se-á na 

composição isotópica das águas de precipitação. 

2.4- Composição Isotópica das Águas Superficiais 

A composição isotópica da massa de água de um rio é o resultado da mistura da 

precipitação registada na bacia hidrográfica. 

As respectivas variações isotópicas encontram-se frequentemente relacionadas 

com variações de caudal, o que pode indicar uma mudança na "fonte" de alimentação 

da massa de água. Por exemplo, os rios alpinos apresentam valores de 6 2 ~  e de 6180 

mais negativos nos finais da Primavera e início do Verão devido à contribuição do 

caudal que resulta do degelo da neve acumulada no 1nkerno (FRITZ, 1981). 
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Os sistemas hidrológicos superficiais, sofrem uma forte acção dos processos de 

evaporação, caracterizando-se por valores 6 enriquecidos nas espécies isotópicas 

pesadas. O enriquecimento isotópico leva a um desvio da equação da GMWL. Os 

novos valores de 6 2 ~  e de 6180 da massa de água após a evaporação continuam sendo 

linearmente correlacionáveis, mas definem outra recta de declive menor que 8, cujo 

valor é função, fundamentalmente, da humidade atmosférica. 

No caso particular dos lagos o grau de enriquecimento isotópico é, em última 

análise, função do balanço hídrico, registando-se um enriquecimento máximo em 

sistemas fechados, quando a recarga é removida exclusivamente por evaporação. 

2.5- Composição Isotópica das Águas Subterrâneas 

A infiltração da água da chuva através do solo e da zona não saturada é, em 

princípio, um processo onde não ocorre fraccionamento isotópico. O movimento da 

água ao atravessar a zona não saturada é frequentemente representado por um modelo 

de pistão, ou seja, a água desloca-se à mesma velocidade em toda a altura acima do 

nível freático e em qualquer ponto do sistema, os efeitos de dispersão e de mistura são 

mínimos. 

Em condições ideais a água ao circular preservará uma estratificação de idade, 

assim como uma estratificação das suas características isotópicas e químicas (por 

exemplo, teor em cloretos). Após a infiltração, a água que atinge a zona saturada não 

modificará a composição isotópica, os valores de e de 6180 manter-se-ão 

constantes. 

As águas subterrâneas têm a sua origem não só a partir da recarga directa pelas 

águas da precipitação, mas também através de águas superficiais, infiltradas ao longo 
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do leito dos rios e lagos. Desta situação resulta, normalmente, uma concordância entre 

a composição isotópica da água subterrânea com os valores de 6 2 ~  e de 6"0 da 

precipitação regional, principalmente em regiões de climas húmidos. No entanto, esta 

semelhança isotópica não é perfeita e poderá mesmo não se verificar. Por exemplo, em 

regiões áridas as águas meteóricas estão sujeitas a processos de evaporação intensos, 

antes de atingirem a zona saturada, resultando um desvio dos valores 6 médios das 

águas de precipitação. 

O afastamento isotópico por vezes observado entre a água subterrânea e a 

precipitação regional, poder-se-á dever não só a processos de evaporação, prévios à 

infiltração, mas poderão relacionar-se com modificações que ocorrem já no interior do 

próprio sistema aquífero. Dos mecanismos modificadores da composição isotópica das 

águas subterrâneas salientam-se os seguintes: 

Trocas isotópicas com a matriz do aquífero 

As trocas isotópicas entre a água subterrânea e a matriz do aquífero corresponde 

normalmente um mecanismo muito lento quando se desenvolve a baixas temperaturas. 

No entanto, em sistemas geotermais, este processo de troca (matriz rochosa - água) 

representa um factor modificador importante na variação da composição isotópica 

inicial da água subterrânea. 

A magnitude da troca isotópica é função da temperatura do sistema, do tempo 

de residência da água, da razão águalrocha, da composição isotópica global do sistema 

(água-rocha) e, em regiões de convergência de placas (embora não represente um 

processo de troca), da percentagem de mistura com água de origem mantélica. 

As modificações ocorridas na composição isotópica da água subterrânea de um 

sistema geotermal, resultam do desequilíbrio isotópico existente entre os minerais da 

matriz do aquífero e a água subterrânea. O sistema água-rocha tende a estabelecer um 

equilíbrio entre a fase sólida (meio rochoso) e a fase líquida (água subterrânea). Em 



Cauítulo 11- Comuortamento das Espécies Isotópicas Ambientais 29 

zonas de subducção verifica-se a dissolução de gases e de líquidos de origem mais 

profunda crustal elou mantélica (GIGGENBACH, 1992; 1993; D'AMORE e 

BOLOGNESI, '1 994). 

Trabalhos desenvolvidos recentemente em sistemas geotermais situados em 

diferentes zonas de convergência de placas, obtiveram resultados que indicam mistura 

com um outro tipo de água. Os valores de 6 ' ~  e de 6180 desses sistemas ao serem 

representados em diagrama apontam para uma composição isotópica convergente, ou 

seja, águas meteóricas com valores 6 diferentes que convergem para uma composição 

isotópica comum (Fig. 11.8). Admite-se que este padrão de distribuição resulte da 

mistura entre águas meteóricas e água de origem magmática, com valores de 6 2 ~  

próximos de -20 rfi 10 (GIGGENBACH, 1992; 1993; D'AMORE e BOLOGNESI, 
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Fig. 11.8- Variação da composição isotópica de amostras de vapor de água pertencentes a furnarolas do 
vulcão Showashinzan (Japão). Os valores 6 obtidos convergem para uma composição 
isotópica comum, indicando mistura com água de origem magmática (D'AMORE e 
BOLOGNESI, 1994). 

Por outro lado, as distribuições relativas das diversas espécies isotópicas nas 

fases e componentes de um sistema geotermal (H, C, O e S) permitem estimar a 
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temperatura do sistema hidrológico em profundidade. Neste caso, as variações 

isotópicas são utilizadas como geotermómetros de grande utilidade prática. 

Mistura de águas de composição isotópica diferentes 

Os valores de S ~ H  e de 6180 característicos de uma água subterrânea poderão 

resultar da mistura entre sistemas hídricos diferentes. Por exemplo, águas de 

precipitação com águas provenientes de lagos e rios ou mesmo com águas subterrâneas 

pertencentes a outras unidades aquíferas. Cada componente (águas de precipitação, 

águas superficiais e águas subterrâneas) possui características isotópicas e fisico- 

químicas próprias, sendo a composição final (fisico-química e isotópica) proporcional 

à percentagem de comparticipação de cada componente. 

São essencialmente três os mecanismos responsáveis pela modificação da 

composição isotópica "inicial" de uma água subterrânea por mistura, respectivamente: 

com água superficial (lagos ou rios), entre sistemas aquíferos e com água do mar elou 

com salmouras. 

A identificação e quantificação da percentagem de mistura através da aplicação 

de técnicas isotópicas (valores de F180 e de d ~ ) ,  só é possível quando os sistemas 

envolvidos possuem uma composição isotópica distinta e bem definida. 

O uso de isótopos ambientais na identificação de mecanismos de salinização da 

água subterrânea, representa uma metodologia fundamental neste tipo de situação, em 

particular quando a mineralização da água possa estar associada a fenómenos de 

intrusão marinha elou salmouras, ou à dissolução de sais evaporíticos ao longo do 

fluxo subterrâneo. 

A Fig. 11.9 representa a variação dos valores de F L 8 0  de uma água meteórica em 

função da salinidade, podendo tal variação resultar de origens diferentes (dissolução de 

sais, mistura com água do mar e salmouras e concentração por evaporação). Da análise 
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do diagrama, verifica-se que perante um mecanismo de intrusão marinha elou de 

mistura com salmouras, a água salobra resultante possui uma composição isotópica e 

química proporcional à percentagem de mistura de cada um dos extremos. Observa-se 

um enriquecimento nas espécies isotópicas pesadas ( 2 ~  e 180) relativamente à 

composição média inicial e a existência de uma correlação linear positiva entre os 

valores de 6180 (e de 6 2 ~ )  com a salinidade. 

Quando a salinização da água subterrânea é devida a dissolução de minerais 

evaporíticos, verifica-se um aumento da mineralização que não é acompanhada por 

variação dos valores de 6 2 ~  e de 6180, ou seja, a cÓmposição isotópica da água 

subterrânea mantém-se constante, observando-se exclusivamente, uma evolução nos 

parâmetros químicos. A correlação linear entre o teor de salinidade e os valores de 6 2 ~  

e/ou de 61 80 é nula ou praticamente inexistente. 

Quando a águas subterrâneas são sujeitas a processos de evaporação, observa-se 
18 uma aumento simultâneo na concentração em sais e nos valores de 2~ e de O. 

Verifica-se, portanto, uma correlação positiva entre os valores isotópicos e a 

mineralização. 
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Fig. 11.9- Variação dos valores 6180 em função da salinidade. Principais mecanismos de salinização 
das águas: evaporação, dissolução de sais, mistura com água do mar e com salmouras. 
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Paleoáguas 

Os resultados isotópicos (Zi2H, 6180 e, principalmente, o teor em "C) obtidos 

nas amostras de .água subterrânea captadas no sistema multiaquífero Cretácico da 

região do Baixo Vouga, permitem considerá-las como águas antigas, ou seja, como 

paleoámas, devido ao baixo teor em carbono-14. Optou-se, por conseguinte, pela 

descrição de algumas características isotópicas observadas neste gmpo particular das 

águas subterrâneas. 

Consideram-se como paleoámas ou águas fósseis, todas as águas subterrâneas 

armazenadas em unidades hidrológicas e originadas em condições ambientais 

diferentes das actuais. 

O uso de espécies isotópicas ambientais na identificação e caracterização da 

dinâmica de sistemas antigos, quer por determinação das idades aparentes das águas 

(por exemplo, pelo método do radiocarbono), quer na definição das condições . , 

climáticas existentes durante a recarga, (através dos valores de z2H, de 6180 e dos 

teores em gases nobres), tem-se revelado como uma técnica importante, quando se 

pretende uma correcta gestão desses recursos hídricos antigos, dado que, em condições 

de intensa exploração, esses sistemas podem modificar as condições naturais e induzir 

fluxos a partir de outras unidades aquíferas quando na superfície piezométrica é criada 

uma depressão. 

Embora os valores de 6180 e de F ~ H ,  determinados em águas subterrâneas 

antigas, não permitam, só por si, a atribuição, nem sequer a estimativa de uma idade 

aparente do sistema, permitem, no entanto, em determinadas situações, uma 

caracterização climática da região no período em que se verificou a recarga do sistema 

aquífero, ou seja, se esta recarga decorreu em condições climáticas semelhantes ou 

diferentes das actualmente observadas na região. 
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As mudanças climáticas ocorridas durante o Quaternário, alternância de climas 

quentes e frios' e de períodos húmidos e secos, são por vezes avaliadas através da 

análise da composição isotópica das águas antigas. 

Numa escala pluri-anual, a composição isotópica das águas subterrâneas reflete 

as características climáticas médias existentes na região (área de recarga). Perante uma 

variação climática significativa, ou seja, condições climáticas diferentes e durante um 

período de tempo relativamente longo, se comparado com o Ciclo Hidrológico local, 

poderá ser visível uma variação na composição isotópica das águas subterrâneas, 

nomeadamente nos valores de 6180 e de 6 2 ~  (BATH, et a1.,1979; ROZANSKI, 1985; 

STUTE e DEAK, 1989) 

Quando a composição isotópica dessas águas antigas é comparada com os 

valores de 6180 e de 6 ' ~  das águas de precipitação modernas (médias ponderadas), 

poderá verificar-se uma diferença nos valores 6 que assinalam uma mudança 

acentuada das condições climáticas na região (BATH et al., 1979; FONTES, 198 1; 

ROZANSKI, 1985; STUTE e DEAK, 1989). 

Os gradientes isotópicos definidos para as águas de precipitação em função da 

temperatura e da intensidade da precipitação, têm sido utilizados em estudos de 

paleohidrologia e de paleoclimatologia, numatentativa de caracterização do clima no 

passado, com vista a conseguir-se entender e estimar as mudanças climáticas no 

presente. No entanto, os gradientes definidos em águas meteóricas modernas, não 

devem ser aplicados em sistemas antigos de forma directa, uma vez que as mudanças 

climáticas, por exemplo no caso de uma glaciação, provocam alterações na 

composição isotópica dos próprios oceanos. 

Admite-se que durante o último máximo glaciar há cerca de 18 ka, 

aproximadamente 2 a 3 % do volume total da massa de água oceânica estaria retida 

sob a forma de gelo e acumulada sobre os continente e calotes polares (CHAPPEL e 
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SHACKLETON, 1986). Como consequência do "aprisionamento" de uma parte 

importante da massa de água oceânica, sob a forma de gelo durante o último máximo 

glaciar, admite-se que a composição isotópica dos oceanos terá enriquecido em cerca 

de 1,3 a 1,6 "/,, em oxigénio-1 8 e cerca de 10 a 15 O/,, em deutério, se comparada com 

a composição actual (CHAPPEL e SHACKLETON, 19 8 6). O enriquecimento 

isotópico da água líquida dos oceanos durante os tempos glaciares é consequência de 

uma remoção preferencial das espécies isotópicas mais leves da massa de água líquida 

para a fase sólida (gelo) como consequência do processo de solidificação. 

Estudos desenvolvidos em sistemas antigos (paleoáguas) localizados na Europa 

Central e Grã-Bretanha (BATH, et al., 1979; BATH, 1983; ROZANSKI, 1985, 

STUTE et al., 1992), referem valores de 6180 e de 6 2 ~  mais empobrecidos 

relativamente aos valores observados na precipitação actual (Fig. 11.10). 
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Fig. 11.10- Variação dos valores 6 2 ~  de águas subterrâneas da Europa Central e Grã-Bretanha em 
função das idades-aparentes de 14c (ROZANSKI, 1985). 
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No entanto, em aquíferos costeiros observa-se uma padrão de distribuição 

isotópico oposto ao descrito anteriormente, ou seja, nestes sistemas antigos (águas com 

idades corrigidas próximas de 18 ka - último máximo glaciar) localizados a latitudes 

menores que 45" (avanço máximo das calotes de gelo no último máximo glaciar), 

observam-se valores de 6180 e de 6 2 ~  mais enriquecidos do que os registados 

regionalmente nas águas de precipitação (Fig. 11.1 I). 
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Fig. 11.1 1- Enriquecimento em oxigénio-18 observado nas paleoáguas na Florida em função da 
distância segundo o gradiente hidraúlico (PLUMMER, 1993). 

Uma possível explicação para esta "diferença" admite que as mudanças 

climáticas ocorridas durante o Quaternário tiveram um "efeito pouco acentuado" na 

definição da composição isotópica das águas de precipitação em regiões costeiras entre 

40 a 45"N e 40 a 45"s (CLIMAP, 1976; KUTZBACH e RUDDIMAN, 1993; STUTE 

et al., 1995). Neste intervalo de latitude as diferenças observadas entre sistemas 

aquíferos antigos e os valores 6 da precipitação moderna, encontram-se, 

fundamentalmente, associadas ao enriquecimento isotópico da massa de água 

oceânica, mais do que aos valores de temperatura mais baixos (VOGEL et al., 1982; 

GONFIANTINI e SIMONOT, 1987). 
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3- APLICAÇÃO DO CARBONO-13 EM HIDROLOGIA 

13 As áreas de aplicação da razão c/ '~c em Hidrologia são relativamente 

restritas se comparadas com o domínio das aplicações das espécies isotópicas de 

oxigénio e de hidrogénio. Os valores de 613c são utilizados principalmente como 

factor de correcção nos cálculos das idades das águas subterrâneas através do método 

de radiocarbono. 

A composição isotópica do carbono inorgânico dissolvido (CID) quer em águas 

superficiais, quer em águas subterrâneas, relaciona-se com a concentração das espécies 

carbonatadas dissolvidas no sistema aquoso. Estas espécies tendem a alcançar um 

equilíbrio com o meio, sendo este equilíbrio função, fundamentalmente, da 

temperatura e do pH. 

As principais espécies carbonatadas dissolvidas nas águas são C02, H ~ C O ~ ,  

HC03- e C O ~ ~ - .  

O carbono de origem atmosférica, C02 atmosférico, possui valores de 8l3c 

próximos de -8 O/,,, enquanto os do C02 de origem biogénica roda os -25 O/,,, e o 

proveniente da dissolução de minerais carbonatados, normalmente de origem marinha, 

é próximo de O "/,,. 

De acordo com o grau de participação de cada componènte, isto é, C02 

atmosférico, biogénico e mineral, associado ainda ao fiaccionamento isotópico 

existente nas diferentes espécies carbonatadas (função da temperatura e do pH), uma 

gama diferente de valores de 613c podem ser observados em sistemas hídricos. 
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Usualmente, os valores de 613c observados variam entre +1 a -22 O/,,. Através dos 

valores de 613c, é possível, por vezes, identificar qual a principal origem do carbono 

inorgânico dissolvido no sistema aquoso (Fig. 11.12). 

Fig. 11.12- Variação 613c em amostras de água subterrânea em função do teor inverso do CID. A 
disposição das amostras indica uma origem biogénica do C02 (HERCZEG e PAYNE, 1992). 

3.1- Variação dos Valores de 613c em Sistemas Aquosos 

A variação dos valores de 613c observados em águas superficiais encontra-se 

usualmente associada a mistura de sistemas hídricos. Assim, os valores de 613c 

deteminados neste "grupo" são função da percentagem da mistura dos componentes 

envolvidos. Em lagos, no entanto, as trocas isotópicas do carbono relacionam-se com o 

tempo de residência da água e com os processos químicos e biológicos que podem 

ocorrer. 

Nos sistemas subterrâneos a entrada de carbono relaciona-se fundamentalmente 

com mecanismos distintos, dos quais quatro ocorrem na zona não saturada, 

nomeadamente: 

1) COz associado à decomposição de matéria orgânica (húmus) ou à respiração 

das raízes das plantas na camada de solo mais superficial (zona não saturada). A 
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pressão parcial de C02 nesta zona ronda as 1 0 - ~  atm. A água ao atravessar esta camada 

adquire um carácter ácido, que induz a dissolução de carbonatos. Por exemplo, a 

entrada de carbono para o sistema aquoso proveniente da dissolução de calcite, 

provoca uma alteração nos valores de 613c do CID em cerca de 50 %: 

613c=-25 O/,, 613c=0 O/,, 
(biogénico) (carbonatos) 

Os teores de 613c variam com o tipo de solo (vegetação). Por exemplo em 

climas temperados, em solos com vegetação, o &"C do C02 é próximo de -25 O/,,, 

enquanto em regiões semi-áridas os valores são próximos de -15 "/,, (MOOK, 1984). 

2) Os valores de pressão parcial do C02 atmosférico são relativamente 

pequenos (10-'.~ atm); no entanto, este gás ao dissolver-se na água da chuva poderá 

originar fenómenos de dissolução, consequentemente induzir uma alteração dos 

valores de 613c. 

3) Em regiões não carbonatadas o C02 dissolvido no sistema aquoso participa 

na alteração de rochas silicatadas. O valor de 613c do CID permanece constante, 

observa-se, apenas, um aumento de alcalinidade. Por exemplo, na hidrólise de albite e 

de um feldspato potássico obtém-se: 

813c=-25 "/,, 
(biogénico) 

613c=-25 "/,, 
(biogénico) 
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4) Parte do carácter agressivo que a água subterrânea adquire ao infiltrar-se 

num solo resulta da contribuição de iões H+ dos ácidos húmicos. Esta "fonte" de iões 

H+ é importante, sobretudo em regiões de turfeiras, onde a maioria do carbono 

inorgânico dissolvido se relaciona indirectamente com esta origem. A entrada de iões 

H+, provoca uma descida dos valores de pH da água que leva à dissolução de minerais 

carbonatados. 

5 )  A oxidação de matéria orgânica na zona saturada provoca uma descida dos 

valores de pH, a água subterrânea adquire um carácter ácido. 

6) Decomposição anaeróbica de matéria orgânica por bactérias, com produção 

de C02 e de CH4. 

7) Redução de sulfatos em presença de matéria orgânica: 

8) As trocas catiónicas Ca-Na (a chamada troca de bases) levam a uma quebra 

do equilíbrio água-carbonatos, o que possibilita, por vezes em profundidade, nova 

dissolução de minerais carbonatados da matriz do aquífero com subida dos valores de 

613c do CID. 

9) Entrada de C02 na água subterrânea por actividade vulcânica. 

10) Trocas isotópicas água-carbonatos do solo elou de calcários na zona 

subsaturada e saturada do aquífero. Os processos de troca isotópica levam a um 

aumento de concentração em 13c no sistema aquoso. 
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A entrada de carbono no sistema aquoso poderá dever-se a processos diversos. 

Admite-se, no entanto, como mecanismos dominantes pela entrada de carbono no 

sistema aquoso, a dissolução de minerais carbonatados e o C02 proveniente da 

decomposição de matéria orgânica e da respiração das raízes das plantas. 

O trítio existente actualmente na atmosfera tem duas origens: uma natural 

resultante da interacção dos raios cósmicos com as altas camadas da atmosfera; e outra 

artificial, derivada de processos relacionados com a actividade nuclear desenvolvida 

pelo Homem. A produção média na atmosfera, produção natural, estima-se em cerca 

de 0,25 átomolcm21s, ou seja, 200 glano. Um inventário do 3~ existente na atmosfera 

resultante de processos naturais, aponta para valores de 3,6 Kg (GONFIANTINI et al., 

1990; ROZANSKI et a1.,1991). 

A produção artificial de trítio relaciona-se, fundamentalmente, com três tipos de 

actividades humanas, respectivamente: com as explosões termonucleares realizadas na 

atmosfera; com a indústria nuclear (centrais nucleares e fábricas de reprocessamento 

de combustível); e com produtos de consumo, nomeadamente os utilizados como fonte 

luminosa em tintas, lâmpadas, peças de relógios, etc.. 

O trítio produzido na atmosfera por processos naturais e o resultante da acção 

do Homem, é oxidado rapidamente na atmosfera passando a 'H3H0 (vapor de água 

atmosférico). Através da precipitação e da troca isotópica entre o ar a&osférico e a 

massa de água oceânica o 3~ irá participar no Ciclo Hidrológico. 
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Enquanto as técnicas e as indústrias nucleares têm um impacte ambienta1 

localizado, as explosões terrnonucleares lançam no ambiente quantidades enormes de 

trítio, que excedem em cerca de duas a três ordens de magnitude a produção natural na 

atmosfera. Os testes terrnonucleares praticamente terminaram em 1980. Actualmente a 

injecção de 'H na atmosfera (origem artificial) deve-se principalmente ao 

funcionamento de centrais nucleares (GONFIANTINI et al., 1990). Assim, os teores 

de 'H na atmosfera têm diminuído sistematicamente desde 1963, ano em que se 

registaram as concentrações máximas na atmosfera (Fig. 11.13). 

55 60 65 70 80 85 75 
Y E A R  

Fig. II.13- Variação dos teores em 3~ nas águas de precipitação em diferentes estações 
meteorológicas. Os testes termonucleares efectuados na atmosfera e a quantidade de energia 
libertada (Mton), encontram-se assinalados no diagrama (GONFIANTINI et al., 1990). 

Actualmente as águas de precipitação caídas nas estações meteorológicas 

marítimas do hemisfério norte, e em todas as estações situadas no hemisfério sul e na 

zona tropical, apresentam teores médios de 'H idênticos aos existentes na atmosfera 

antes das explosões termonucleares, ou seja, entre 5 e 20 TU no hemisfério norte e 

concentrações menores que 10 TU no hemisfério sul. Os valores observados hoje em 

dia nas águas de precipitação indicam que grande parte do trítio de origem artificial, 

relacionado principalmente com os testes termonucleares, já foi removido da 

atmosfera (GONFIANTINI et al., 1990). 
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4.1- Variação das Concentrações em 3~ na Precipitação 

A semelhança do comportamento descrito para as espécies isotópicas estáveis 

de oxigénio e de hidrogénio no Ciclo Hidrológico, observam-se variações de teor em 

trítio nas águas de precipitação associadas a "efeitos sazonais e de latitude". 

Da análise sistemática às águas de precipitação, observam-se concentrações 

maiores a latitudes mais elevadas e menores teores a latitudes mais baixas. O "efeito 

de latitude" deve-se ao facto de grande parte do 'H ser injectado para a troposfera nas 

regiões polares, locais onde a tropopausa se encontra mais próxima da superfície 

terrestre (ROZANSKI et al, 1991). 

Comparando os teores em trítio determinados nas águas de precipitação nos 

dois hemisférios, verifica-se que a precipitação do hemisfério Norte apresenta valores 

de concentração superiores aos registados no hemisfério Sul. Esta diferença deve-se a 

que: 

- a maioria das explosões termonucleares foram efectuadas no hemisfério 

Norte e a latitudes elevadas; 

- a razão oceanolcontinente é manifestamente maior no hemisfério Sul. 

O teor em 'H nos oceanos é "mínimo" relativamente à atmosfera, sendo a 

mistura na troposfera controlada pelo vapor de água oceânico (GONFIANTINI 

et al., 1990; ROZANSKI et al., 1991); 

- os hemisférios possuem padrões de circulação de massas de ar 

diferentes e a zona de convergência intertropical tende a retardar as trocas entre 

hemisférios. 

Devido a um efeito de diluição do 'H atmosférico pela massa de água oceânica, 

observam-se diferenças de teor na precipitação caída em regiões continentais e em 

áreas costeiras, quando situadas à mesma latitude. 
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As variações sazonais nos teores em 'H nas águas de precipitação, resultam em 

valores mais elevados durante a Primavera, e concentrações mínimas nos meses de 

Inverno (GAT, 1980). Durante a Primavera verifica-se a transferência de 'H da 

estratosfera para a troposfera, fenómeno que na literatura científica anglófona é 

designado de "spring leak", ou seja, durante esta época do ano assiste-se à subida da 

tropopausa, a altas latitudes, com a incorporação temporária de regiões relativamente 

vastas da estratosfera na troposfera (ROZANSKI et al., 199 1). 

4.2- Variação de Teores em 3~ em Águas Subterrâneas 

O trítio ao fazer parte da molécula de água toma-se num traçador ideal em 

sistemas hídricos. 

No entanto, a aplicação desta espécie isotópica ambienta1 radioactiva a estudos 

hidrológicos encontra-se de certa forma limitada, devido aos teores actualmente 

observados na precipitação se situarem próximos dos valores atmosféricos antes do 

início dos testes termonucleares. 

A aplicação dos teores em trítio no estudo de sistemas hídricos subterrâneos, 

está dependente do período "relativamente curto" de 12,43 anos desta espécie 

radioactiva. O seu uso é, por consequência, restrito a sistemas com tempos de 

residência ou de trânsito relativamente pequenos, tais como aquíferos não confinados e 

a sistemas fracturados, ou seja, de circulação rápida. 

Usualmente em sistemas hídricos subterrâneos a aplicação das còncentrações 

em 'H tem por objectivo a identificação de águas relativamente modernas e de águas 

não modernas quando os teores são .nulos. A ausência de trítio no sistema 

"corresponde" à inexistência de uma componente de água moderna. 
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A aplicação directa dos teores em trítio na datação de uma água subterrânea 

toma-se dificil, devido à variação de valores que a "função de entrada" pode 

apresentar, entendendo-se por "hnção de entrada" os teores atmosféricos em 3~ 

quando se efectuou a recarga do sistema. 

As concentrações em 'H obtidas nas análises realizadas em amostras de água 

subterrânea, podem ser interpretadas de forma qualitativa, ou, através de modelos 

matemáticos, conseguir-se interpretações quantitativas das concentrações presentes no 

sistema. No entanto, mesmo que o teor em trítio possibilite ou não a datação do 

sistema, em estudos de impacte ambienta1 e de poluição de reservas hídricas 

subterrâneas, a presença desta espécie isotópica num aquífero, deverá ser analisada 

como factor indicativo de áreas de pemeabilidade relativamente elevada, e, por 

conseguinte, zonas de risco à acção de agentes externos. 

4.2.1- 3 Aplicação qualitativa dos teores em H em águas 
subterrâneas 

A ausência de 'H num sistema subterrâneo indica a inexistência de recarga 

posterior a 1953, situação observada em aquíferos confinados de circulação lenta. Por 

outro lado, em sistemas fi-eáticos, quando a recarga se efectua exclusivamente por 

infiltração vertical da precipitação, e após uma certa profundidade se se verifica 

ausência de 3 ~ ,  esta falta, identifica uma estratificação das camadas de água no seio da 

unidade aquífera. No entanto, quando nestes sistemas a ausência de trítio se verifica 

nos estratos superficiais, este fenómeno é indício de que praticamente não existe 

recarga. 

Quando num sistema subterrâneo as concentrações em trítio são variáveis no 

tempo, esta oscilação de teores pode representar: uma componente de água recente no 

sistema elou no ponto de amostragem; variação de 'H nas águas de precipitação; ou, 
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ainda, uma mistura com águas subterrâneas de idades diferentes sendo uma 

componente de circulação profunda, sem 'H, e a outra uma água recente, de circulação 

superficial, com 'H. 

Independente da causa responsável pela variação de teor, o padrão de 

distribuição descrito caracteriza um tempo de circulação relativamente curto, da ordem 

de poucos anos, pois tempos de circulação elevados levam à mistura dos diversos 

eventos de recarga no seio da unidade e ao desaparecimento de heterogeneidades no 

sistema. Pelo contrário, concentrações elevadas em trítio, aproximadamente constantes 

no tempo caracterizam sistemas onde a água recente se encontra bem homogeneizada 

com a água mais antiga. 

A aplicação qualitativa dos teores em 'H permite uma datação semi-quantitativa 

dos sistemas subterrâneos: 

- águas com zero unidades de trítio, na prática teores menores que 0,5 

TU, podem datar-se como anteriores a 1952; 

- concentrações em 'H significativas, ou seja, superiores a 10 TU, 

permite datar o sistema como pós 1952; 

- teores relativamente baixos, no intervalo entre 0,5 a 10 TU, podem 

representar uma mistura de águas infiltradas antes e pós 1952 (MAZOR, 199 I), 

ou águas muito recentes (2-3 anos) se as concentrações se situarem entre 5 a 10 

TU. 

4.2.2- 3 Aplicação quantitativa dos teores em H em águas 
subterrâneas 

Os testes termonucleares realizados na atmosfera até aos anos 80, introduziram 

no meio ambiente uma quantidade maciça de trítio. Esta "fonte artificial" de 'H, 

responsável pela variabilidade elevada dos teores encontrados nos aquíferos, faz com 
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que a determinação da idade aparente das águas subterrâneas não seja um cálculo 

imediato. Diversos modelos matemáticos têm sido elaborados com vista à obtenção de 

datação da água subterrânea, próxima da real. Estes modelos tentam relacionar os 

teores em 3~ determinado nas amostras de água, com os valores observados na 

precipitação regional ao longo de vários anos. 

Os modelos extremos propostos são, respectivamente, o modelo de fluxo de 

pistão e o modelo exponencial. 

- O modelo de fluxo de pistão admite que cada episódio de recarga fica 

estratificado sobre os anteriores: todo o sistema hidrológico se move à 

semelhança de células independentes e isoladas, sem existir qualquer tipo de 

mistura entre os vários episódios de recarga. O último força ao deslocamento de 

todos os anteriores. 

Estima-se um tempo médio de residência para a água subterrânea 

idêntico para todos os episódios de recarga. Este valor médio é calculado 

através da relação entre o decaimento dos átomos de 'H e as concentrações na 

amos.tra e na atmosfera (série de anos). 

- O segundo grupo de modelos utiliza o chamado modelo ex~onencial ou 

modelo de mistura simples. Estes modelos admitem que cada -episódio de 

recarga possui uma determinada concentração em 'H, que se mistura 

instantânea e completamente com a água existente no sistema. O aquífero 

possui uma composição homogénea e ao receber uma componente recente, 

inicia um novo processo de homogeneização. A concentração em 3~ 

determinada na amostra de água representa o teor médio existente no 

reservatório. 

Quando a concentração em 3~ na atmosfera (componente de recarga 

moderna) e a da amostra (descarga) apresentam uma amplitude de teores 

relativamente elevada no tempo, a datação do sistema subterrâneo através da 

aplicação deste modelo, poderá induzir desvios de uma distribuição 

exponencial. 
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5- O CARBONO-14 NO CICLO HIDROLÓGICO 

O carbono-14 existente actualmente na atmosfera tem a sua origem associada a 

dois processos distintos: um natural, resultante da interacção de radiação cósmica nas 

altas camadas da atmosfera com os átomos de N, e uma origem artificial, relacionada 

com a actividade nuclear desenvolvida pelo Homem. 

A produção natural de 14c resulta da interacção de raios cósmicos com os 

núcleos dos átomos dos elementos constituintes do ar nas altas camadas da atmosfera, 

dando origem a partículas diversas, entre as quais neutrões de energia elevada (n). 

Alguns desses neutrões, depois de perderem a maior parte da sua energia em processos 

de colisão com núcleos de átomos diversos, reagem com núcleos de azoto conduzindo 

à formação de radiocarbono de acordo com a seguinte reacção: 

Os átomos de carbono-14, após a oxidação, formam moléculas de dióxido de 

carbono (14c02), que se misturam com o C02 atmosférico não radioactivo, 

participando, a partir de então, no ciclo global do carbono, ou seja, na bio, na lito e na 
14 hidrosfera. A produção natural de C na atmosfera estima-se em cerca de 2,5 

átomo/cm2/s, ou seja, 9,3 Kglano (GONFIANTINI, 1994). 

A produção natural de 14c é maior em regiões localizadas a latitudes médias. 

No entanto, devido à mistura nas várias camadas da atmosfera ser rápida, o teor em 
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carbono-14 na troposfera é praticamente homogéneo sobre os dois hemisférios. A 

distribuição uniforme em radiocarbono, tem sido confirmada através de determinações 

efectuadas em anéis de árvores de proveniências geográficas diferentes e amostradas a 

altitudes diversas (MOOK, 1980). 

No referente à produção artificial de carbono-14 esta relaciona-se, 

fundamentalmente, com três tipos de actividades humanas, respectivamente: com os 

testes termonucleares realizados na atmosfera, que desde 1952 libertaram quantidades 

de 1 4 c  elevadas, atingindo em 1963 um valor máximo de concentração (Fig. 11.14); 

com o funcionamento de centrais nucleares; e com fábricas de reprocessamento de 

combustível. 

Actualmente, as centrais nucleares e as fábricas de reprocessamento de 
14 combustível são responsáveis pela introdução artificial de C na atmosfera. Esta 

produção é localizada e restrita a áreas pequenas. A concentração em radiocarbono na 

atmosfera encontra-se hoje entre 25 a 30 % acima dos teores naturais, ou seja, dos 

valores das concentrações anteriores às explosões termonucleares (MAZOR, 199 1). 

260 Federal Republic o f  Germany 
2401 . 
220 

Fig. 11.14- Variaqão de teor em 14c determinados em anéis de árvores da República Federal da 
Alemanha e na Venezuela. Nos diagramas é visível, nos dois hemisférios, "o pico" de 1963 
(MAZOR, 199 1). 
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5.1- Efeito de Diluição de 14c na Atmosfera 

A acção do Homem na variação dos teores em 14c na atmosfera não se limita à 

produção que introduz esta espécie isotópica no meio ambiente. O uso de combustíveis 

fósseis como fonte energética, tem levado à libertação de grandes quantidades de 

dióxido de carbono para a atmosfera. Devido ao período do 14c ser 5730 anos, o C02 

resultante da combustão das matérias fósseis, de idades geológicas bastante antigas, 

não possui quaisquer átomos de I4c, por desintegração natural desta espécie isotópica 

radioactiva, desde a época da formação das reservas de combustíveis até à actualidade. 

Desde o início da revolução industrial até aos nossos dias, a introdução maciça 

na atmosfera de C02 sem átomos de 14c, tem provocado um efeito de diluição, 

designado na literatura científica por "efeito de Suess". A acumulação na atmosfera de 

C02 "morto", ou seja, sem átomos de 14c, é responsável por valores de concentração 

aproximadamente '10 % menores, do que aqueles que existiriam sem a referida 

diluição (MAZOR, 199 1). 

5.2- Variação do Teor em 14c no Passado 

14 A concentração em C na atmosfera não tem sido constante ao longo dos 

tempos. A variação do teor no passado tem sido demonstrada em estudos efectuados 

em anéis de árvores, em sedimentos lacustres e em corais, através da conjugação de 

métodos de análise de 14c e de U-Th (BARD et al., 1990a; 1990b; MAZAUD et al., 

1991). 
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Diversas causas têm sido sugeridas como explicação das variações (naturais) do 

teor em "C na atmosfera terrestre, das quais se salientam as seguintes: 

- causas que promovem alterações do ritmo de produção de 14c nas altas 

camadas da atmosfera, respectivamente, as variações de intensidade elou de 

composição dos raios cósmicos e a alteração da actividade solar e variações do 

campo magnético terrestre (Fig. 11.15); 

- causas que produzem alterações dos parâmetros do ciclo do carbono, 

tais como variações de factores climáticos ou ambientais (MAZAUD et al., 

199 1). 

Embora causas diferentes tenham sido sugeridas como explicação da variação 

natural do teor em 14c, admite-se como factor principal, a oscilação do campo 

magnético terrestre, em particular a intensidade do campo geomagnético dipolar 

(MAZAUD et al., 1991). 

Relative variations 
14 

1.8 of cosmogcnic C atorn production (1 

Fig. 11.15- Modelação das oscilações do teor em carbono-14 na atmosfera devidas à intensidade do 
campo geomagnético terrestre (MAZAUD et al., 1991). 

0.6 ' 

5.3- Mecanismos de Entrada de 14c no Ciclo Hidrológico 

time (ky) 

O carbono entra no Ciclo Hidrológico através principalmente de dois 

mecanismos: por processos químicos, associados à dissolução no sistema aquoso do 

0.4 0 
10 20 30 40 50 
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C02 atmosférico, do C02 do solo elou da dissolução de minerais carbonatados; e por 

produção bioquímica de C02 - resultante da respiração das plantas (Fig. 11.16). 

A assimilação de C02 atmosférico pelas plantas é acompanhada pela produção 

e libertação deste gás no solo, através da respiração das raízes das plantas, por 

fermentaçãa e degradação de matéria orgânica, e por decomposição de ácidos fúlvicos 

e húmicos. Como resultado da produção bioquímica, a pressão parcial de C02 em 

solos ricos em matéria orgânica é superior a 1 0 - ~  atm. Este valor é bastante superior à 

pressão média do C02 na atmosfera que ronda as 1  O".' atm. 

Raios C6smicos 
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Fig. 11.16- Ciclo do carbono envolvendo a atmosfera, a biosfera, a litosfera e a hidrosfera. 

A água ao infiltrar-se no solo dissolve no seu trajecto C02 de origem biogénica, 

adquirindo, por consequência, um carácter ácido superior ao apresentado à superfície. 

A dissolução de dióxido de carbono na água provoca uma descida dos valores de pH, 

que possibilita a dissolução de minerais em profundidade, como por exemplo de 

carbonatos e a lixiviação de silicatos. 

Quando no sistema aquoso o carbono tem fundamentalmente uma origem 

biogénica, a actividade do 14c no carbono inoreânico total dissolvido (CITD) de uma 
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água, representa, exclusivamente, a actividade desta espécie de origem orgânica. No 

entanto, quando no sistema aquoso o CTD (carbono total dissolvido) é de origem 

orgânica e de origem mineral (proveniente da dissolução de carbonatos, por exemplo), 

a actividade do "C do C02 biogénico será diluída pelo carbono resultante da 

dissolução de minerais carbonatados, "livres" de carbono-14. 

5.4- Dataqão de Águas Subterrâneas com 14c 

O cálculo da "idade aparente" ou "idade corrigida" de uma água subterrânea 

através do método de datação por radiocarbono, toma-se complexo devido às possíveis 

origens (entradas) de carbono no sistema aquoso e que vimos anteriormente (ver 

Secção 11.3). 

Na datação de um sistema aquífero é importante conhecer e, se possível, 

quantificar, as alterações de teor em carbono-14 no sistema, ou seja, no carbono 

inorgânico total dissolvido (diluição resultante de processos químicos e de trocas 

isotópicas) através dos seguintes parâmetros: 

- concentração em 14c no CITD na zona não saturada, área de recarga; 

- concentração inicial em "C no CITD dissolvido após a entrada da água 

na zona saturada, caso tenha sido alterada por processos químicos elou 

biológicos. 

14 Entende-se por concentração inicial em C no carbono inorgânico total 

dissolvido, a concentração nesta espécie isotópica após todos os processos químicos e 

isotópicos terem ocorrido e antes do início da desintegração dos átomos de 14c. 

Através da conjugação dos valores de 6'" determinados 'no CITD e de 

parâmetros derivados das análises químicas (por exemplo, a determinação dos indíces 

de saturação dos minerais carbonatados), tenta-se identificar, se possível, qual ou quais 

as origens do carbono no sistema aquoso. No entanto, considera-se que a dissolução de 
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minerais carbonatados é, de entre os diferentes mecanismos de entrada de C02 no 
14 sistema aquoso, o mecanismo dominante na alteração de teor em C nas águas 

subterrâneas. , 

Quando ocorre a dissolução de minerais capazes de alterar a concentração 

inicial em 14c em sistema aberto, ou seja, em contacto permanente com a fase gasosa 

de COz, a datação da água subterrânea não necessita de qualquer correcção de valores, 

pois a pressão parcial deste gás é constante no sistema aquífero e no solo. 

Em sistemas fechados a água ao infiltrar-se possui uma concentração inicial em 

dióxido de carbono que será utilizada na dissolução das espécies minerais. Neste caso, 

o C02 não é renovado no sistema. No final o carbono inorgânico total dissolvido está 

associado a duas origens diferentes: parte derivado do C02 do solo com valores de 14c 

modernos e parte relacionado com a dissolução de minerais carbonatados, origem 

inorgânica, na sua maioria, sem átomos de 14c. 

Diversos modelos matemáticos têm sido elaborados com vista a obtenção de 

uma idade aparente da água subterrânea (ou idade "corrigida") próxima da real 

(FONTES e GARNIER, 1979; FONTES, 1983). Contudo, dos diversos modelos 

propostos nenhum apresenta uma validade universal. 

Na datação de um sistema hídrico subterrâneo através do método de carbono- 
\ 

14, devido às origens diferentes de carbono, dever-se-a recorrer à interpretação 

conjunta de outros parâmetros, por exemplo: 

- análises químicas completas das águas, com determinação dos valores 

de pH e de temperatura do sistema (parâmetros importantes no cálculo do 

equilíbrio das espécies carbonatadas); 

- caracterização isotópica através da determinação dos valores de 813c 

do CITD, do solo, da matriz carbonatada do aquífero e, quando possível, da 

determinação do 613c do C02 do solo na área de recarga; 
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14 - determinação da concentração em C no CITD e no solo, 

particularmente quando existem minerais carbonatados modernos; 

- cálculo dos índices de saturação da calcite e da dolomite, dados úteis na 

estimativa de uma futura diluição do teor em "C, por dissolução de minerais 

carbonatados; 

- determinação dos valores de pressão parcial do C02 no solo; 

- determinação dos teores em trítio da água subterrânea. Embora esta 

espécie isotópica não participe na variação do teor em 14c, a identificação de 3~ 

nos sistemas aquíferos, permite obter dados adicionais sobre possíveis misturas 

com outros sistemas (Tabela 11. I). 

No. Well 14c(pmc) Tritum (TU) 

Makgaba 2 120.2 I 2.6 4.3 + 0.3 
Rakops 106.1 1 4.5 24.4 1.7 
Khodabis 123 1 99.112.2 5.110.6 
Toteng 1242 98.7 I 1.8 16.9 1.7 
21 183 97.7 I 2.1 15.8 I 1.3 
Gweta 97.6 I 1.5 1.2 10 .3  
Bushman Pits 97.4 I 2,2 8.0 1 1.0 , 

Makgaba 1 93.7 1 1.7 5.0 0.5 
Zoroya 1606 91.9 I 2.2 10.3 I 1.1 
Steinberg's BH 86.2 i 1.6 2.8 I 0.4 
Tshepe 78.41 1.3 1.61 1.6 , 
Makoba 69.1 I 1.3 - 
Mahata 69.1 1.3 0.7 1 0.3 
Tsau 68.3 I 1.3 0.9 I 0.2 
Ku ke 66.8 I 1.7 0.6 I 0.6 
Toteng 1320 59.5 I 1.0 
Sehitwa tribal borehole 54.3 I 1.2 1.2 I 0.3 

Tabela 11.1- Valores de concentração em 14c e em 3~ determinados em sistemas aquíferos freáticos do 
14 Kalahari. Dois dos furos analisados apresentam teores de C superiores a 100 pmc e 

concentração elevada em 3 ~ ,  resultados que se relacionam com os testes termonucleares na 
3 atmosfera. Parte dos restantes furos apresentam teores em H de cerca de 1 TU e 

concentrações em radiocarbono próximas de 60 pmc, por diluição do 14c devido à dissolução 
de minerais carbonatados (MAZOR, 199 1). 

As determinações de carbono-14 em amostras de água subterrânea, nem sempre 

permitem a determinação de um valor de idade "corrigida". Contudo, os dados obtidos 
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são informações que permitem uma caracterização da dinâmica do sistema, por 

exemplo sobre a direcção e velocidade do fluxo subterrâneo. Através da determinação 

de teor em 14c em diversos furos que captam a mesma unidade é possível também 

identificar mecanismos de salinização das águas subterrâneas, quando os valores de 

6180, de 6 2 ~  e das análises químicas não são conclusivos, ou quando a mineralização 

do sistema pode estar associada a intrusão marinha actual ou ser devida a mistura com 

água do mar coeva ("aprisionada") dos sedimentos que constituem o sistema aquífero 

(Fig. 11. 17). 

- .  . , , . , . , . , -~. 
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Fig. 11.17- A inexistência de uma relação entre a mineralização da água subterrânea e os teores em 14c, 
permitiu identificar o mecanismo de salinização presente no aquífero Miocénico do Baixo 
Sado (região de Setúbal) como mistura com água do mar aprisionada nos sedimentos da bacia 
(CARREIRA et al., 1994a). 

6- GASES NOBRES NO CICLO HIDROLÓGICO 

A aplicação de gases nobres dissolvidos nos sistemas hídricos subterrâneos, 

adquiriu, na última década, importância cada vez maior em estudos hidrológicos, em 

particular quando se pretende determinar a temperatura de recarga de sistemas 
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aquíferos antigos, numa tentativa de correlacionar as informações obtidas através desta 

técnica com a própria dinâmica dos sistemas e com as variações climáticas a nível 

mundial. Trata-se de associar a paleohidrologia com a paleoclimatolog.ia, com a 

finalidade de que o conhecimento das variações climáticas do passado, possam 

permitir compreender as variações actuais do clima. 

6.1- Entradas de Gases Nobres em Sistemas Hídricos 
Subterrâneos 

Num sistema aquoso a dissolução das espécies gasosas é função principalmente 

da temperatura e salinidade da água e ainda, da solubilidade e pressão parcial das 

diferentes espécies gasosas. 

Os principais mecanismos de entrada de espécies gasosas nos sistemas hídricos 

subterrâneos, em particular os gases nobres, são os seguintes: 

1- troca contínua da água da zona não saturada com o ar atmosférico 

existente nos vazios e que tende para um dado equilíbrio. Este ar é usualmente 

designado na literatura científica por ."ar atmosférico subterrâneo". 

Na zona saturada o equilíbrio água - "ar atmosférico subterrâneo" 

consiste apena na difusão de gases em contacto com a superfície fieática. 

2- dissolução adicional de bolhas de ar presentes no sistema aquoso 

induzida por um aumento da pressão hidrostática em profundidade quando a 

água se infiltra. Esta componente é designada na literatura científica por 

"excesso de ar". 

3- produção radiogénica de gases nobres de origem não atmosférica, 

.resultante, por exemplo, da matriz do aquífero, por produção in situ, ou 

relacionados com o decaímento das séries de urânio com migração desses 

"produtos" das zonas mais profundas da crosta e do manto para a superfície 

(ANDREWS, 1987). 
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Num sistema aquoso subterrâneo a presença em excesso de Ne, Ar, Kr e 

Xe derivada da produção radiogénica, raramente é detectada através dos 

resultados, analíticos. No entanto, o He associado a esta origem apresenta, 

normalmente, concentrações elevadas, por vezes mesmo teores bastante 

superiores ao nível de solubilidade em equilíbrio com a atmosfera. 

O equilíbrio água - ar atmosférico subterrâneo é a principal origem da presença 

de gases nobres nos sistemas hídricos subterrâneos. Contudo, em sistemas fissurados a 

componente "excesso de ar" pode representar uma percentagem elevada no total da 

componente atmosférica, com valores que oscilam entre os 10 e 100 % (ANDREWS, 

1992). 

A percentagem desta componente ("excesso de ar") no sistema aquoso 

subterrâneo é função da morfologia dos canais, ao permitirem uma circulação mais 

rápida ou mais lenta da água e da frequência da recarga. Estes factores ao conjugarem- 

se permitem a passagem alternada de ar e de água (em equilíbrio com o ar 
\ 

atmosférico), onde bolhas de ar existentes em profundidade e as resultantes de uma 

infiltração rápida, se dissolvem no sistema aquoso em condições de pressão 

hidrostática crescentes. 

A dissolução de gases num sistema aquoso por equilíbrio com o ar atmosférico 

subterrâneo é função, essencialmente, da temperatura e da pressão parcial existente na 

atmosfera restrita do solo. 

Na Tabela 11.2 apresenta-se a composição isotópica e abundância atmosférica 

(expressa em percentagens de volume) em gases nobres e respectivas pressões 

parciais. 

Em sistemas aquosos a dissolução de gases nobres é definida pela Lei de Henry, 

processando-se até se alcançar o equilíbrio ar-água, de acordo com a seguinte 

expressão: 
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onde: 

ni representa o número de moles de gás da espécie i dissolvidas numa mole de água à 

pressão parcial de pi e ki representa a constante da Lei de Henry (expressa em atm-') à 

temperatura de equilíbrio. 

vol. % 
in atmosphere 

mo1 % 
of element 

' ~ e  
4 ~ e  
Total helium 

'ONe 
2 ' ~ e  
12Ne 
Total neon 

"Ar 
" ~ r  
4 0 ~ r  
Toral argon 

7 8 ~ r  
'OKr 
8 2 ~ r  
8 3 ~ r  
8 4 ~ r  
8 6 ~ r  
Toral krypton 

'"xe 
126 Xe 
I28 Xe 
Iz9xe 
I 3 0  Xe 
I3Ixe 
" ' ~ e  
'"xe 
1 ' 6 ~ e  
Total xenon 

6.8 X 10-'O 10.~ 
5.239 X lo4 100 
5.239 x 104 (partial pressure = 5.239 X 10 .~  atrn) 

1.65 X I O - ~  91.05 
4.7 x 10-' 0.01 
1.62 X 10.' 8.94 
1.818 x 10.' (partial pressure = 1.818 X 10-"tm) 

3.15 X 10.) 0.33 
5.9 x lo4 0.06 
0.934 99.6 
9.34 (partia1 pressure = 9.34 X 10-btm)  

4.0 X 10'~ 0.354 
2.59 X lod 2.27 
1.317 X lo5 11.56 
1.316 X 10-' 11..55 
6.48 x 10" 56.90 
1.98 x 105 17.37 
1.139 x 10" (partial pressure = 1.139 X 1 0 - ~  atm) 

8.3 x 0.096 
7.7 x 10-~  0.090 
1.7 x 1.919 
2.3 X 10-~  26.44 
3.5 x 10'~ 4.08 
1.8 X I O - ~  21.18 
2.3 X 10-' 26.89 
9.0 X loF7 10.44 
7.6 x 10‘~ 8.89 
8.6 x 1oe6 (partial pressure = 8.60 X 10" atm) 

Tabela 11.2- Variação da composição isotópica e abundância de gases nobres na atmosfera em 
percentagens de volume e de mole do elemento (ANDREWS, 1992). 

A equação anterior (Eq.II.12) pode representar-se por: 

Si = pipi I 1000 
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em que: Si representa a quantidade de gás dissolvido expressa em c r n 3 ~ ~ P / c r n 3 ~ , 0  à 

pressão parcial atmosférica pi (atrn) e Pi representa o coeficiente de Bunsen da espécie 

i (expressa em r m 3 ( s ~ P )  I-' atm-I). O coeficiente de Bunsen relaciona-se com a Lei de 

Henry através da seguinte expressão: 

A constante numérica da equação representa o volume de gás dissolvido a O "C 

e a 1 atmosfera (STP - Standard Temperature and Pressure), p representa a densidade 

(g/cm3) à temperatura da solução. Esta equação (Eq.11.14) relaciona a solubilidade dos 

gases (valores de concentração), o coeficiente de Bunsen e a Lei de Henry, com a 

variação de temperatura a que o equilíbrio é alcançado (ANDREWS, 1992; 

ANDREWS, 1993). 

Na maioria dos sistemas aquosos, isto é, que se encontram às temperaturas 

ocorrentes na natureza, a variação de solubilidade do He em função da temperatura é 

relativamente baixa (Fig. II.18), mas para os outros gases raros a solubilidade pode 

apresentar variações importantes, nomeadamente o Ar, o Kr e o Xe. 

I I I I 
O 10 20 30 L0 50 

Temperature I°C1 

Fig. 11.18- Variação de solubilidade dos gases nobres em função da temperatura (ANDREWS, 1992). 
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Os teores elevados em He observados algumas vezes nas águas subterrâneas, 

resultam da difùsão, a partir da matriz rochosa, do decaímento das séries de U e Th. 

Estas duas situações (correlação pobre com a temperatura e a possível origem 

radiogénica) leva a que os teores em He não sejam utilizados como indicadores de 

temperaturas de recarga. Na maioria dos sistemas hídricos subterrâneos a concentração 

nesta espécie é superior aos teores alcançados exclusivamente por equilíbrio com o ar 

atmosférico. 

Devido à presença quase constante da componente "excesso de ar" no sistema 

aquoso, a aplicação dos resultados obtidos experimentalmente nos cálculos das 

temperaturas a que o equilíbrio ar-água foi alcançado, não é imediata. A quantificação 

dessa componente "estranha ao equilíbrio" estimar-se-á através da comparação dos 

teores das diferentes espécies (valores determinados experimentalmente para o Ne, Ar, 

Kr e Xe), com valores tabelados de concentrações das razões volumétricas destes 

gases, alcançadas através do equilíbrio água - ar atmosférico (Tabela 11.3). 

(a) Volumes relative to argon in air 
and in air saturated water (ASW) 

Gas Air A.SW (10°C) 

Helium 560 122 

Neon , 1950 53 1 

Argon 1000000 1000000 

Krypton 122 238 

. Xenon 9 34 

(b) Gas concentrations in ASW and 
ASW containing excess air (ASWIEA) 
(in units of 10" cm3 ( S T P ) / C ~ ~  H,O) 

Gas ASW (lO°C) ASWIEA (10°C) ASWIEA (10°C) 

C1 = 1.2 C1 = 2.0 

Helium 4.75 5.94 10.70 

Neon 20.65 24.78 41.30 

Argon 38 910.0 41 030.0 49 520.0 

Krypton 9.24 9.50 10.54 

Xenon 1.32 1.34 1.43 

Tabela II.3- Variação de concentrações de gases nobres na atmosfera e em solução aquosa à 
temperatura de 10°C expressa em volumes relativamente a Ar (ANDREWS, 1992). 
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A correcção dos valores analíticos processa-se através da subtracção de 

pequenas parcelas nas razões de concentrações dos gases nobres, valores observados 

na atmosfera, e os obtidos a partir dos dados experimentais. Este processo de 

subtracção iterativo efectua-se de forma sequencial para as quatro espécies de gases 

nobres, até se atingir um valor da temperatura de equilíbrio com a concentração 

atmosférica comum para todas as espécies (Ne, Ar, Kr e Xe) (ANDREWS, 1992; 

STUTE e SCHLOSSER, 1993). 

A média das temperaturas obtidas por este processo, representa o valor da 

temperatura média existente na região (área de recarga - temperatura de recarga) 

quando se efectuou a alimentação do sistema. A precisão associada a estes cálculos é 

superior a f 2% para um intervalo de 2 "C. 

6.2- Gases Nobres como Indicadores da Temperatura Ambiente 
na Área de Recarga de um Sistema Aquífero 

A utilização dos teores em gases nobres como indicadores da temperatura 

ambiente na região (área de recarga de um aquífero), baseia-se na relação de 

dependência da solubilidade destes gases em função da temperatura. Os resultados 

obtidos em estudos efectuados em águas modernas têm demonstrado que as 

concentrações existentes em gases nobres nesses sistemas aquíferos, reflectem os 

valores da temperatura média ambienta1 na região perto do nível freático (STUTE e 

SCHLOSSER, 1993). 

Em estudos realizados em sistemas hídricos subterrâneos, em águas datadas do 

Holocénico através das concentrações em gases nobres dissolvidos, obtiveram-se 

valores da temperatura ambiente, sensivelmente iguais aos registados actualmente 

nessas regiões (Fig. 11.19). Dada a proximidade destes valores (temperatura de gases 
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nobres (TGN) e temperatura média anual), é possível estimar qual a "temperatura 

ambiente" existente na região a partir das concentrações em gases nobres dissolvidos, 

por exemplo, em águas antigas (ANDREWS, 1987; 1992; STUTE e SCHLOSSER, 

Ground temperature (today) ("C) 

Fig. 11.19- Variação das temperaturas de águas subterrâneas modernas, datadas do Holocénico, com 
base no teor em gases nobres (TGN), em função dos valores médios anuais de temperatura na 
região (STUTE et al., 1995). 

Os valores da temperatura ambienta1 calculados (TGN) para um sistema 

aquífero com águas antigas, permitem colocar estes dados num contexto 

paleoclimático, quando, em paralelo, se realiza a datação do sistema aquífero. 

Por outro lado, a determinação do teor em He nas águas subterrâneas, permite a 

obtenção de informações relativas à idade do sistema e através de uma comparagão 

com o método de radiocarbono, constituem, em simultâneo, um argumento que 

confirma ou exclui as hipóteses formuladas sobre a idade aparente das**Aguas do 
14 sistema, com base nos teores em C, uma vez que, dadas as inÚmeras~.~~dfds -de 

entrada carbono num sistema hídrico subterrâneo, os valores obtido.8 @4aier;8'd6 &$ar 
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afectados por desvios resultantes por exemplo, de mecanismos de diluição, com 

"atribuição de idades" que se afastam bastante da realidade. 

7- COMPOSIÇÃO ISOT~PICA DAS ÁGUAS DE 
PRECIPITAÇÁO EM PORTUGAL 

Actualmente considera-se imprescindível o conhecimento da composição 

isotópica das águas de precipitação, em estudos de investigação nos domínios da 

meteorologia, climatologia e hidrogeologia. 

A composição isotópica de uma amostra de água num ponto de amostragem, é 

função de uma ampla série de factores climáticos, meteorológicos e fisico-químicos, 

que relatam uma "história" que se inicia desde a origem das massas de vapor de água e 

temina na participação da água nos sistemas hídricos superficiais e subterrâneos. 

Atendendo à diversidade dos factores envolvidos na definição da composição 

isotópica das águas de precipitação, à variabilidade da fonte de vapor que origina as 

nuvens e à complexidade da circulação atmosférica, não se deverá efectuar um cálculo 

quantitativo da composição isotópica de eventos de precipitação individuais. A 

complexidade dos parâmetros que actuam na definição da composição isotópica das 

águas de precipitação, leva a que as relações gerais definidas entre os valores de 6180 e 

de 6 ' ~ ,  com a temperatura, altitude, quantidade e intensidade da precipitação, etc., se 

tomem por vezes de difícil aplicação ou sejam mesmo inadequadas, sendo por isso 

importante efectuarem-se estudos da precipitação a nível regional. 

ARAGUÁS (1991), indica cinco anos como o período mínimo de amostragem 

mensal de águas de precipitação, para que os resultados possuam uma validade 
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estatística, podendo as concentrações isotópicas ser aplicadas com segurança em 

estudos hidrológicos. 

Dada a variação da composição isotópica das águas meteóricas com a 

quantidade de precipitação, é de interesse a utilização de médias ponderadas, ou seja, 

os valores de 6180, de d H  e de 'H determinados mensalmente nas águas de 

precipitação, deverão ser ponderados com os correspondentes valores da quantidade de 

chuva caída. As médias ponderadas, quer mensais, quer anuais (M,), são calculadas 

através da seguinte expressão: 

onde: 

Pi representa a quantidade de precipitação mensal, expressa em mm e Ci a composição 

isotópica (valores mensais) das águas de precipitação, ou seja, os valores de 6180 e de 

z2H expressos em permilagem e as concentrações em 'H expressas em TU. 

Ao serem utilizados os valores das médias ponderadas, assume-se que a recarga 

do sistema aquífero é distribuída proporcionalmente durante o ano, sendo estes valores 

então possíveis de serem comparados com a composição isotópica das águas 

subterrâneas locais. 

Por vezes, observam-se desvios para valores mais negativos nos sistemas 

subterrâneos, em particular em sistemas pouco profundos, que poderão ser 

interpretados como episódios de recarga preferencial que se verifica em períodos de 

chuvas invernais ou em épocas de elevada pluviosidade. 

Desde Maio de 1988, o Laboratório de Isótopos Ambientais instalado no 

Departamento de Química do Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN), em colaboração 
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com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica (INMG), é responsável pelo 

funcionamento de uma rede de amostragem de águas de precipitação em Portugal 

Continental e na,Ilha da Madeira, com vista à determinação sistemática da composição 

isotópica (determinação dos valores de ~ " 0 ,  de S2H e teores em 3 ~ )  da precipitação 

caída no país. 

Actualmente, são enviadas para o ITN, amostras mensais de água de 

precipitação colhidas em quatro estações meteorológicas localizadas no continente e 

outra na ilha da Madeira, respectivamente as estações do Porto - Serra do Pilar, Penhas 

Douradas, Portalegre, Faro e Funchal. 

Acção paralela, mas de alcance mundial, é desenvolvida pela Agência 

Internacional de Energia Atómica (AIEA), em colaboração com a Organização 

Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization - WMO). 

Esta Instituição é responsável pelo funcionamento de uma rede de amostragem 

de águas de precipitação a nível mundial e pela publicação dos resultados isotópicos 

obtidos nas estações pertencentes a esta rede, incluíndo os determinados pelos diversos 

laboratórios espalhados pelo Globo, entre os quais Portugal (Fig. 11.20). 

Fig. 11.20- Estações meteorológicas pertencentes á rede de amostragem de águas de precipitação para 
análises isotópicas, cooperantes com a AIEA (IAEA, 1994). 
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Da rede de amostragem operada pela AIEA, faz parte a estação de Ponta 

Delgada, no Arquipélago dos Açores, razão pela qual o ITN não opera nenhum posto 

de amostragem nesta região. 

7.1- Variação da Composição Isotópica das Águas de 
Precipitação da Rede de Estações Meteorológicas em 
Portugal Continental 

A Península Ibérica e Europa Ocidental encontram-se sob a influência 

dominante de massas de ar de proveniência atlântica. A grande parte do vapor de água 

que origina precipitação com possibilidade de pertencer às reservas hídricas 

subterrâneas, ou seja, com capacidade de constituir a recarga dos sistema aquíferos, 

provém do sector subtropical do Oceano Atlântico (ARAGUÁS, 199 1; PLATA 

BEDMAR, 1994). 

A caracterização isotópica dessas massas de vapor de água, obter-se-á por 

estudo da precipitação recolhida em estações marítimas, situadas na vertente atlântica. 

No caso de Portugal trata-se das estações meteorológicas do Porto e de Faro. Para o 

interior da Península, os efeitos de altitude, de continentalidade, etc., induzem 

fiaccionamentos isotópicos e, consequentemente, o empobrecimento progressivo da 

concentração em oxigénio- 18 e em deutério. 

A Fig. 11.21 representa o mapa de isolinhas de 6180 das águas meteóricas caídas 

na Península Ibérica. Segundo PLATA BEDMAR (1 994) os traçados das isolinhas não 

deverão ser considerados como "limites absolutos", dada a reduzida densidade de 

valores disponíveis na sua definição. As isolinhas apresentam incrementos de 0,5 "/,, e 

os valores de 6180 foram corrigidos pelo efeito de altitude. 

De uma análise ao mapa de isolinhas de 6180 da Península (Fig. 11.2 1) observa- 

se que às regiões litorais, zonas por onde se verifica a entrada directa e mais frequente 
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das frentes nublosas, correspondem valores de composição isotópica mais positivos, 

verificando-se uma tendência geral para valores isotópicos mais negativos à medida 

que a distância ao litoral aumenta. 

Fig. 11.21- Mapa de isolinhas de 6180 da Península Ibérica (PLATA BEDMAR, 1994). 

O padrão de distribuição observado relaciona-se com um progressivo 

empobrecimento das espécies isotópicas mais pesadas nas fientes nublosas, devido à 

condensação preferencial de oxigénio-1 8 e de deutério. 

Na Tabela 11.4 apresentam-se as coordenadas geográficas das sete estações 

meteorológicas pertencentes à primeira rede de amostragem em Portugal Continental, 

os valores médios anuais de temperatura e de precipitação, os valores das médias 

anuais ponderadas de S'H, de 6180, de excesso d e  deutério (d) e o número de 

determinações realizadas em. cada estação. Na tabela incluiu-se ainda as estações de 

Beja, Vila Real e Bragança actualmente desactivadas. 

Recorrendo aos valores mensais de 6180 e de 6 2 ~  das águas de precipitação, 

calculou-se, para cada ponto de amostragem, através da regressão ortogonal, o declive, 

ordenada na origem e coeficiente de correlação. A regressão ortogonal foi a escolhida 

nestes cálculos devido a não se verificar uma dependência entre as concentrações em 



68 Capítulo 11- Comportamento das Espécies Isotópicas Ambientais 

18 O e em 2~ nas águas meteóricas (PAYNE, 1992). Os resultados obtidos apresentam- 

se na Tabela 11.5. 

Tabela 11.4 
Localização geográfica, características climáticas e isotópicas observadas nas águas de precipitação 
colhidas em sete estações meteorológicas pertencentes à rede de amostragem operada pelo ITN em 

Portugal Continental 

Tabela 11.5 
Coeficientes de correlação, declive e ordenada das águas de precipitação (6180 e ti2EI) colhidas na rede 

de estações em Portugal Continental 

Portalegre 

Beja 

Faro 

A relação entre os valores de 6180 e de ti2H em águas de precipitação (valores 

mensais), deve ser próxima da definida pela equação da recta das águas meteóricas a 

nível do globo (GMWL). No entanto, nos valores 6 obtidos nas estações localizadas 

em Portugal Continental, verifica-se que as equações que melhor se ajustam (Tabela 

39,17 N 

38,Ol N 

37,Ol N 

7,25 W 

7,52 W 

7,96 W 

597 

246 

9 

780 

675 

529 

15,7 

16,9 

17,6 

-6,23 48 

-5,84 22 

-4,70 91 

-36,4 48 

-36,2 22 

-27,5 86 

12,9 48 

10,6 22 

10,3 83 
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II.5), apresentam, em geral, declive e valor de ordenada na origem inferiores aos da 

GMWL, verificando-se para todas as' estações um elevado coeficiente de correlação 

entre os valores ,de F ~ H  e de FL80 (superior a 0,92). 

Fig. II.22- Localização das estações meteorológicas operadas pelo ITN, pertencentes á rede de 
amostragem de águas de precipitação em Portugal Continental. As estações de Beja, Vila Real 
e Bragança não fazem parte da actual rede de amostragem operada pelo ITN. 

No caso das estações continentais o afastamento da GMWL poderá relacionar- 

se com uma evaporação parcial da água na base das nuvens, antes da chegada à 

superficie terrestre. Da análise da Tabela 11.5 verifica-se que as diferenças 

relativamente aos valores a=8 e b=10 respectivamente, declive e ordenada na origem 

da GMWL, são de um modo geral menores para as estações interiores, que para as 

localizadas em zonas mais próximas do litoral. Segundo ARAGUÁS (1991) os desvios 

observados podem ser explicados através da conjugação de dois mecanismos, 

nomeadamente: 
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- durante o Inverno a temperatura do ar é inferior à da água do mar, a 

atmosfera está relativamente seca, normalizando-se a humidade relativa do ar 

com a temperatura do mar. Situação oposta observa-se durante o Verão, com 

precipitação escassa, altas temperaturas e valores de 6180 e de 6 2 ~  

enriquecidos. Durante os meses de Verão a temperatura do ar é superior a da 

água do mar, a atmosfera considera- se como "húmida", existe maior 

evaporação da massa de água oceânica; 

- a evaporação da chuva durante o processo de precipitação é maior no 

período estival, quando a humidade relativa sobre o continente é menor e as 

temperaturas são mais elevadas. Netsas condições verifica-se um 
18 enriquecimento em 2~ e 0, relativamente à composição isotópica da chuva 

original. 

A conjugação destes fenómenos induz um desvio na composição média mensal 

dos meses de Verão para valores mais positivos, verificando-se, consequentemente, 

valores de declive e ordenada na origem inferiores aos definidos pela GMWL. 

As estações meteorológicas situadas quer em ilhas tropicais, quer as localizadas 

a latitudes maiores, apresentam valores de correlação 6180 - 6 2 ~  que se caracterizam 

por apresentarem valores de declive inferiores a 8, ou seja, valores médios próximos 

de 6 e, por vezes, menores que 5. Os valores observados resultam de eventos de 

precipitação do primeiro fenómeno de condensação das massas de vapor de água 

originárias de zonas de evaporação rápida e antes de ser alcançado o equilíbrio 

isotópico entre ambas as fases. 

A evaporação rápida conduz a um fraccionamento isotópico em condições de 

não equilíbrio, ou seja, a composição isotópica do vapor de água assim originado, se 

representado graficamente, situa-se ao longo da recta Vi (Fig. 11.23). ' Quando o vapor 

de água condensa, a primeira precipitação possui uma composição isotópica segundo a 

recta Pi, que passa pela origem das coordenadas (6180 = O '/,, e F ~ H  = O '/,,, 
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composição do SMOW): o ponto Vl dá origem a precipitação de composição isotópica 

P1, enquanto o vapor V2 gera uma primeira precipitação de composição P2, etc.. 

Fig. 11.23- "Efeito da primeira condensação" das massas de vapor atmosférico (PLATA BEDMAR, 
1994). 

Este efeito, usualmente designado a por "efeito da primeira condensação", 

desaparece após terminar a contribuição de vapor recente, tal como acontece quando 

as nuvens alcançam o litoral e avançam para o interior do continente. A partir deste 

momento o vapor de água atmosférico está em equilíbrio com a fase líquida, a 

precipitação efectuar-se-á em "condições de Rayleigh", ou seja, ao longo de uma recta 

de declive próximo de 8 (PLATA BEDMAR, 1994). 

A composição isotópica do vapor de água gerado sobre o oceano é controlada, 

basicamente, pelo teor atmosférico de humidade relativa (h), sendo este função da 

temperatura ambiente e da temperatura da água do mar. 

Devido à amplitude dos valores das temperaturas da água do mar e da 

atmosfera ser relativamente pequena (excepto em mares interiores), a composição 

isotópica do vapor de água gerado sobre os oceanos oscila também em intervalos de 

valor relativamente pequenos. 

Se o "efeito da primeira condensação" pode explicar os valores de declive das 

rectas 6180 - 6 2 ~  inferiores a 8, contudo não é válido para estações localizadas no 
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interior do continente. Segundo PLATA BEDMAR (1994), uma explicação para estes 

casos será a evaporação parcial das gotas de água antes da sua chegada à superflcie 

terrestre. A evaporação verifica-se durante a queda das gotas de chuva desde a base 

das nuvens até ao solo, em condições de humidade relativa atmosférica inferiores a 

1 00 % (atmosfera não saturada). 

O grau de evaporação das gotas de água depende do valor da humidade relativa 

da atmosfera, da intensidade e duração da precipitação. Este mecanismo apenas 

acontece durante a fase inicial do aguaceiro, período em que a atmosfera não se 

encontra saturada, para logo após apresentar valores de humidade relativa de 100 %. 

No entanto, a evaporação das gotas de chuva na base da nuvem, corresponde a um 

processo longo e constante quando as condições de humidade são apropriadas PLATA 

BEDMAR (1994). Este processo é fortemente influenciado pelas diferenças de 

temperatura. 

As estações meteorológicas pertencentes à rede operada pelo ITN localizadas 

em Portugal Continental, podem ser divididas em dois grupos de acordo com a 

localização geográfica, respectivamente, em estações litorais (Porto e Faro) e em 

estações continentais (Bragança, Vila Real, Penhas Douradas, Portalegre e Beja). Os 

resultados obtidos nas análises isotópicas realizadas nas amostras de água de 

precipitação apresentam-se nas secções seguintes, de acordo com a localização 

geográfica das estações, considerar-se-ão respectivamente como estações litorais ou 

continentais. 

Estações Litorais 

A distribuição da precipitação e as temperaturas médias mensais registadas nas 

estações meteorológicas do Porto - Serra do Pilar e de Faro, encontram-se 

representadas nos diagramas da Fig. 11.24, em função dos meses do ano. A diferença 
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observada nos valores de precipitação entre estas estações (Porto = 1042 mm, Faro = 

529 rnm), permite explicar as diferenças encontradas na composição isotópica (média 

ponderada) respectivamente: 6180po,=-5, 1 1°/oo e 62~p,rto=-30,70100; 6 1 8 0 ~ ~ 4 , 7 0 0 / o o  

e 62~Far,=-27,50/00 (Tabela 11.4). 
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Fig. 11.24- Variação da precipitação e temperatura em função dos meses do ano nas estações do Porto 
e de Faro. 

A composição isotópica das águas de precipitação (valores médios mensais) foi 

projectada em diagrama ortogonal Zi2H - 6180 (Fig. 11.25). A precipitação caída no 

Porto é mais empobrecida em ''0 e em 2 ~ ,  comparativamente com os valores médios 

obtidos em Faro, consequência de um maior fi-accionamento da massa de vapor de 

água nesta última região, podendo ainda esta diferença dever-se em parte, à circulação 

atmosférica das massas de ar e à localização das estações relativamente à direcção 

predominante dos ventos. 

A diferença observada nos valores 6 da precipitação caída em Faro e no Porto, 

poder-se-á considerar como exemplo do "efeito de quantidade". 

O declive da recta 6 2 ~ - 8 1 8 0  obtido nas duas estações é relativamente pequeno, 

cerca de 6, reflectindo provavelmente o referido "efeito da primeira condensação" das 

massas'de vapor de água. 
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A diferença verificada nos valores isotópicos das águas de precipitação das 

estações de Valentia (Irlanda) e Faro, é referida como exemplo do "efeito de 

quantidade" por ARAGUÁS (1991). A estação de Valentia possui uma precipitação 

média anual cerca de quatro vezes superior à de Faro, respectivamente 1420 rnrn (1960 

a 1987) e 380 rnm (1978 a 1987). Este autor refere ainda, que as diferenças isotópicas 

observadas se relacionam também com a circulação atmosférica das massas de ar e 

com a localização das estações relativamente à direcção predominante dos ventos. 
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Fig.II.25- Variação dos valores de 6 ' ~  em função de 6180 nas águas de precipitação colhidas nas 
estações da Serra do Pilar (Porto) e de Faro. Nos diagramas encontram-se representadas a 
recta de regressão 6'~-6180 e a recta das águas meteóricas mundial (GMWL). 

7.1.2- Estagões Continentais 

Os valores médios mensais de precipitação e de temperatura registados nas 

estações meteorológicas de Bragança, Vila Real, Penhas Douradas, Portalegre e Beja, 

foram representados em diagrama em função dos meses do ano (Fig. 11.26). 

Da análise dos diagramas anteriores e da Tabela 11.4, verifica-se que as cinco 

estações amostradas se situam a altitudes diferentes, a que correspondem diferentes 

valores médios anuais de precipitação e de temperatura e, consequenteme@e, estas 

diferenças são visíveis na composição isotópica das respectivas precipitações. 
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Fig. 11.26- Variação da precipitação e temperatura em função dos meses do ano para as estações de 
Bragança, de Vila Real, de Penhas Douradas, de Portalegre e de Beja. 

Os valores mensais de 6180 e de 6 ' ~  encontram-se projectados em diagramas 

ortogonais (Fig. 11.27). Em Penhas Douradas observam-se os teores mais 

empobrecidos em oxigénio-1 8 e em deutério relativamente a composição isotópica nas 
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restantes estações. Este empobrecimento resulta, da conjugação dos efeitos de altitude, 

da temperatura, da quantidade de precipitação e do grau de continentalidade 
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Fig. 11.27- Variação dos valores de &'H em função de 6180 nas águas de precipitação colhidas nas 
estações de Bragança, de Vila Real, de Penhas Douradas, de Portalegre e de Beja. Nos 
diagramas encontram-se representadas a recta de regressão 6 2 ~ - 6 1 8 0  e a recta das águas 
meteóricas mundial (GMWL). 



Capítulo II - Comportamento das Espécies Isotópicas Ambientais 77 

7.2- Variação dos Valores de 6180 e de 6 ' ~  em Punção da 
Temperatura, Altitude e Quantidade de Precipitação 

Utilizando os valores médios mensais de 6180 e de da precipitação 

registada nas sete estações no continente, calcularam-se os coeficientes de correlação 

existentes entre a composição isotópica (valores 6180 e 6 2 ~ )  e a temperatura média 

mensal. Os coeficientes de correlação calculados são, nos dois conjuntos de estações, 

razoáveis (superiores a 0,61). Nas Figs. 11.28 e 11.29 apresentam-se em diagrama a 

projecção dos valores 6180 e em função da temperatura para as estações litorais e 

continentais, respectivamente. 

-1.0 1 Estações Costeiras A 

O 4 8 12 16 20 24 28 
Temperatura [DC] 

1 Esta~6.s Costeiras 

O 4 8 12 16 20 24 28 
Temperatura rC] 

I - Recta de Regressáo I -Recta de Regressáo I 

Fig. 11.28- Variação da composição isotópica (6180 e 6 ' ~ )  das águas de precipitação nas estações 
meteorológicas da Serra do Pilar - Porto e de Faro em função da temperatura média mensal. 

Obtiveram-se valores aproximadamente idênticos de declive, quando os valores 

6 são projectados em função da temperatura, quer nas estações litorais, quer nas 

continentais. Contudo, verifica-se diferença para valores mais negativos no termo 

independente da equação no caso das estações continentais. As equações das rectas de 

regressão obtidas são as seguintes: 
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- Estações costeiras: 
6180 = (0,24 f 0,04) Temp. + (-7,81 I 0,84) 
6 ' ~  = (1,l i- 0,3) Temp. + (-41,6 i- 5,3) 

- Estações continentais: 
6180 = (0,18 i- 0,02) Temp. + (-8,47 k 1,Ol) 
6 ' ~  = (0,9 i- 0,2) Temp. + (-50,3 i- 7,5) 

O gradiente de temperatura observado é cerca de 1 O/,, por "C para os valores de 

z2H e, próximo de 0,2 por "C para os valores de ~ " 0 ,  para as estações costeiras e 

continentais. 
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Fig. 11.29- Variação da composição isotópica (6180 e 6 2 ~ )  das águas de precipitação nas estações 
continentais (Bragança, Vila Real, Penhas Douradas, Portalegre e Beja) em função da 
temperatura média mensal. 

- - Recta de Regressa0 

Da análise da variação da composição isotópica das águas de precipitação em 

Portugal continental em função da altura registada, verifica-se que as estações 

costeiras apresentam valores de coeficiente de correlação mais elevados, superiores a 

0,72, que os encontrados em estações continentais com valores próximos de 0,50 (Fig. 

11.30 e 11.31). Os dois conjuntos, o continental e o costeiro, apresentam valores de 

declive da composição isotópica versus quantidade de precipitação semelhantes, 

embora a ordenada na origem nas estações continentais seja próxima do dobro da 

obtida para as estações costeiras. As equações obtidas foram as seguintes: 

- - Recta de Regressão 
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- Estações costeiras: 
F180 = (-0,02 f 0,Ol) Prec. + (-2,61 f 0,86) 
F 2 ~  = (-0,l f 0,02) Prec. + (-16,3 f 5,O) 

- Estações continentais: 
F"0 = (-0,02 f 0,Ol) Prec. + (-4,81 f 1,25) 
F ~ H  = (-0,09 f 0,02) Prec. + (-30,4 f 8,4) 
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Fig. II.30- Variação da composição isotópica das águas de precipitação nas estações da Serra do Pilar - 
Porto e de Faro com a altura de precipitação registada (mm). 
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Fig. 11.3 1- Variação da composição isotópica das águas de precipitação nas estações de Bragança, Vila 
Real, Penhas Douradas, Portalegre e Beja com a altura de chuva registada (mm). 
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O "efeito de altitude" na composição isotópica das águas de precipitação, 

expressa-se por um empobrecimento progressivo em oxigénio-18 e em deutério para 

valores crescentes da altitude. Este empobrecimento deve-se ao processo de sucessivos 

ciclos de condensação/precipitação, originado pela subida das massas de ar por efeitos 

orográficos. A magnitude do "efeito de altitude" é função da morfologia da área e das 

condições meteorológicas que levam à formação de precipitação. 

Os declives das rectas de regressão 6180/altitude e 62~/altitude descritos na 

literatura, indicam valores compreendidos entre -0,6 a -0,l nos valores de 6180 por 

um incremento de 100 m de altitude e de -4 a -1 O/,, para os valores de 6 2 ~  para o 

mesmo intervalo de altitude (GAT, 1980; MOOK, 1984). 

Recorrendo aos valores anuais de 6180 e de 6 2 ~  (médias ponderadas) das águas 

de precipitação amostradas em todas as estações operadas no continente, calcularam-se 

os gradientes isotópicos ( 2 ~  e 180) em função da altitude (Fig. 11-32). A variação 

observada foi de -0,25 IT 0,05 O/,, por 100 m e -1,6 IT 0,4 O/,, por 100 m, 

respectivamente para os valores de 6180 e de Zj2H. 

Gradiente = -1,6 o100 1100 m 

- - 

O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 
Altitude [m] Altitude [m] 

- - Recta de Regressão - - Recta de Regressão 

Fig. 11.32- Variação dos valores de 6180 e de 6 2 ~  em função da altitude das estações meteorológicas. 

Os gradientes isotópicos obtidos situam-se no intervalo de valores descrito na 

bibliografia. No entanto, é necessário recordar, que os resultados apresentados, foram 
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calculados com valores pertencentes a estações localizadas num raio geográfico 

bastante amplo (aproximadamente 700 krn entre Bragança e Faro), onde para além do 

"efeito de altitude" a composição isotópica reflecte ainda a acção do "efeito de 

continentalidade" e o efeito de "quantidade de precipitação", etc.. 

Segundo ARAGUÁS (1991) a comparação entre Gibraltar (ou Faro) e Madrid 

permite estimar um gradiente de continentalidade para o ''0 de cerca de -0,s por 

cada 100 km (efeito combinado de altitude e de continentalidade). 

7.3- Excesso de Deutério (d) 

O valor de 10 da ordenada na origem da GMWL representa condições de 

um valor médio de humidade relativa de 8 1 % (GONFIANTINI, 1995). O aumento do 

défice da mistura da massa de ar oceânica (1-h) é acompanhado por uma subida dos 

valores de excesso de deutério, onde h representa a humidade relativa normalizada à 

temperatura da superfície oceânica (Fig. 11.33). 

Humedad relativa 

Fig. 11.33- Variação teórica do excesso de deutério em fmção da temperatura de evaporação sobre o 
oceano (PLATA BEDMAR, 1994). 
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Em todas as estações observam-se valores do excesso de deutério mais elevados 

durante os meses de Inverno. As diferenças observadas ao longo do ano nas águas de 

precipitação, entre os meses de Verão e durante o Inverno, aparecem mais nítidas 

quando o teor em excesso de deutério (médias mensais) é representado em diagrama 

em função dos meses do ano (Fig. 11.34). 

T t 

0.0 J 8 1 I I 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2  

Mês 

.t Porto -x- Penhas Douradas Bragança I 
Fig. 11.34- Variação do excesso de deutério em função dos meses do ano nas estações de Penhas 

Douradas, Bragança e Porto. 

Do padrão de distribuição do excesso de deutério em hnção dos meses no 

diagrama anterior, parece confirmar-se a origem idêntica da massa de ar que origina as 

precipitações com diferentes teores em excesso de deutério. Ao longo do ano observa- 

se o mesmo padrão de distribuição, mantendo-se as diferenças relativas do teor 

isotópico encontrado nas estações. Os valores do excesso de deutério superiores a 10 

(valor da GMWL) observados no período compreendido, aproximadamente entre 

Outubro a Maio, podem ser explicados pelas diferenças de temperatura existentes entre 

o ar atmosférico mais fiio e a superfície oceânica. 

Esta diferença térmica origina o aquecimento das massas de ar quando em 

contacto com o oceano, fenómeno que provoca a sua ascensão. A subida das massas de 

ar reduz o tempo de contacto entre o oceano e o vapor de água, reflectindo-se no 

equilíbrio isotópico da mistura em teores menores de oxigénio-18 e de deutério. 

Durante os meses de Verão verifica-se situação oposta, ou seja, o ar atmosférico está 
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mais quente que a superfície oceânica, permitindo um maior contacto entre estes dois 

"sistemas". 

A existência de uma relação entre os teores em excesso de deutério (médias 

anuais ponderadas) e a altitude das estações apoia a origem comum das massas de ar 

(Fig. 11.35). Observam-se teores aproximadamente idênticos nas estações do Porto, 

Faro e Beja, e concentrações mais elevadas nas estações localizadas a altitudes 

maiores. 
21 .o 4 

" Vila Real 

~ . . . , i 1 i 1 1 ~ ' ~ . , .  

O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 
Altitude [rn] 

- Recta de Regressão 

Fig. 11.35- Variação do exce'sso de deutério (médias anuais ponderadas) em função da altitude das 
estações meteorológicas. 

Por outro lado, o aumento aparente dos valores em excesso de deutério com a 

altitude, sugere que o mecanismo de evaporação das gotas de chuva é factor 

importante na definição da composição isotópica da água da precipitação. Os teores 

mais baixos observados nas estações costeiras (Porto e Faro) e na estação de Beja, 

refletem maior distância entre o nível médio da base da nuvem e o local de 

amostragem, resultando num grau de evaporação maior das gotas de chuva. 

Resultados semelhantes aos observados nas estações situadas em Portugal 

Continental, são descritos por CRUZ-SAN JULIAN et al. (1992) em estudo efectuado 
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no Sul de Espanha. Os autores descrevem um padrão de evolução da massa de ar com 

a altitude do local de amostragem. 

O grau de intensidade da evaporação das gotas de chuva é fùnção de diversos 

factores entre os quais a distância entre a base da nuvem e o local de amostragem, a 

humidade relativa, as características da precipitação (quantidade, intensidade e 

duração), as dimensões das gotas da chuva, etc.. 

7.4- Variação do Teor em 3~ nas Águas de Precipitação em 
Portugal Continental 

Os teores em 3 ~ ,  médias anuais ponderadas, determinados nas estações de 

Bragança, Vila Real, Porto, Penhas Douradas, Portalegre e Faro, encontram-se 

representados em diagrama em função do tempo, ou seja, desde 1988 (data de início da 

rede de amostragem) até 1992, últimos dados disponíveis (Fig. 11.36). 

Vila Real O Bragança H porto 
Penhas Douradas H Portalegre Beja 

Fig. 11.36- Variação de teor em trítio (médias anuais) em função dos anos amostrados. 

Da análise do diagrama anterior sobressai a existência de um valor de 

concentração quase constante, nas águas de precipitação, no intervalo de 1989 a 1992, 

de cerca de 4 a 5 TU. 
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As estações litorais (Porto e Faro) parecem apresentar, de um modo geral, 

teores inferiores aos determinados nas restantes estações. Embora o período de registo 

seja relativamente curto, o padrão de distribuição observado nestas estações poderá 

representar o "efeito de diluição" de 3~ pela massa de água oceânica. 

Foi objectivo desta secção apresentação embora sumária da distribuição, 

variação e de algumas características da composição isotópica das águas de 

precipitação em sete estações localizadas em Portugal Continental. É de recordar que 

este estudo não possui uma precisão elevada, dado o número limitado de dados 

disponíveis e a ausência de informações relevantes tais como o regime de ventos. No 

entanto, da análise efectuada sobre a variação da composição isotópica das águas de 

precipitação é possível tecer algumas considerações: 

1- As estações costeiras e continentais apresentam valores de coeficiente 

de temperatura A ~ ~ H / A ~  e A6180/At aproximadamente semelhantes, cerca de: 

A ~ ~ H / A ~  = 1 'O/,, /'C 

AF '~O/A~ = 0,2 PC 

Não se observa uma diferença acentuada entre os dois grupos de 

estações, provavelmente devido à distância relativamente pequena entre 

estações continentais e litorais. 

2- O coeficiente de precipitação e ~ 6 ' ~ 0 / ~ p p  é idêntico nos 

dois grupos de estações respectivamente: 

A G ~ H / A ~ ~  = -0,l por mm 

~ 6 ~ ~ 0 / A p p  -0,02 por rnm 

3- O efeito de altitude calculado a partir dos dados das diferentes 

estações é: 
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para 6 2 ~  igual a -1,6 k 0,4 por 100 m 

e para o 6180 igual a -0,25&0,05 por 100 m 

5- O excesso de deutério varia para as diferentes estações entre 8,7 "/,, e 

15,4 O/,,, respectivamente, valores obtidos na estação de Vila Real e na estação 

das Penhas Douradas. O padrão de distribuição do excesso de deutério em 

função dos meses do ano, parece indicar uma origem idêntica das massas de ar 

em Portugal Continental. 

6- O teor médio em 3~ nas águas de precipitação em Portugal 

Continental ronda as 4 a 5 TU. 



Capítulo 111 

Enquadramento Geológico, Hidrogeológico e 
Climatológico da Região do Baixo Vouga, 

Aveiro 
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A região abrangida por este estudo localiza-se na parte terminal da bacia 

hidrográfica do rio Vouga, aproximadamente entre Vagos e Torreira, tendo como 

limites geográficos os paralelos 40'32' e 40'53' N e os meridianos 8O47' e 8'30' WG. 

Do ponto de vista geomorfológico, a região do Baixo Vouga é constituída por 
. , 

uma faixa costeira aplanada, de baixa altitude, onde as grandes superfícies planas são 

representadas na região pelos níveis de depósitos de praias antigas e por um extenso 

campo de dunas e areias eólicas. 
- \  \ 

Dispondo-se em degraus sucessivos voltados para o mar, - as superfícies de 

depósitos .de praias antigas e de terraços quatemários, apresentam na parte mais 
- 

interior, os pontos mais elevados da região, com cotas que rodam, no máximo, a - 
centena de metros. Em contraste, a faixa litoral é constituída, fundamentalmente, por 

cordões de dunas e areias eólicas que raramente ultrapassam os 10 a 15 m de altitude. 
- 

I )  

Desta paisagem sobressai o intrincado delta do rio Vouga associado à "Ria" e a ~ 

' 
' presença de uma linha quase recta, que estabelece o contacto entre as formações da 

, 
, , Orla Meso-Cenozóica Ocidental e as do Maciço Hespérico. 
, 

O traçado da rede de drenagem que corta os depósitos quatemários, dá origem a 

vales de encaixe e declives pouco acentuados, por vezes - concordantes com a 

fracturação. Obedecendo a este traçado, encontram-se a Sul os afluentes do rio Boco, 

com traçados mais ou menos rectilíneos, onde o próprio rio reflecte no seu trajecto, a 

intersecção de, pelo menos, dois sistemas de fiacturação (BARBOSA, 198 1). 

A região é, do ponto de vista geológico, constituída por dois grandes conjuntos: 

a Este afloram as formações paleozóicas da zona Centro Ibérica. enquanto a Oeste, 
. . 

ocorrem as formações sedimentares meso-cenozóicas que constituem o extremo Norte 

da Bacia Lusitaniana (Fig. 111.1). O substracto da Bacia Lusitaniana é constituído pelos 
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terrenos antigos, essencialmente precâmbricos da zona de Ossa Morena. O contacto 

entre as Zonas Centro Ibérica e de Ossa Morena é materializado por um acidente , , 
complexo, constituído por um cavalgamento direcção NE, com estrutura imbricada na 

parte central de Portugal e que passa a desligamento dúctil entre o Porto e Tomar, a 

chamada falha de Coimbra. 

-UnitCs morphostructurales de la Péninsulc Ibérique. 
.d'aprAs Lautenuck I - Bassins. 2 - Bordures ct chaines modé- 

rdment plisées; 3 - Chaines klpines; 4 - Socle Hercynicn. 

Fig. 111.1- Unidades morfo-estruturais do Maciço Hespérico (RIBEIRO et al., 1979). 
'i 

Na região de Aveiro, o soco Precâmbrico situa-se a cotas absolutas máximas 

compreendidas entre os -200 m e os -500 m na zona costeira (CASAS et al., 1995). 

Estes autores, através de modelação gravimétrica, apresentam um modelo teórico que 

aponta para uma profundidade do soco na ordem dos 400 m na zona da Costa Nova e 

um bloco com uma profundidade de aproximadamente 500 m na área da Gafanha da 

Encarnação. Um pouco mais para Este, na zona de Ílhavo o soco encontra-se perto dos 

200 m de profundidade baixando depois para profundidades próximas dos 300 m, 
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encontrando-se na área da Oliveirinha bastante mais superficial, na ordem dos 50 m de 

profundidade (Fig . 111.2). 

Com base no perfil obtido (Fig. 111.2) e no mapa de anomalias gravimétricas da 

região, CASAS et al., (1995), admitem que as depressões do soco possam 

corresponder a grabens limitados por falhas de direcções próximas de N-S, enquanto 

as anomalias positivas são interpretadas como horts. 

Os terrenos paleozóicos aflorantes pertencem ao designado Complexo Xisto- 

Grauváquico ante-Ordovícico, são constituídos por xistos-argilosos finos, com elevado 

grau de alteração, orientados segundo a direcção NNW-SSE. Durante a orogenia 

hercínica estas rochas foram dobradas e metamorfizadas e, desde então, encontram-se 

sob forte acção erosiva. O Complexo Xisto-Grauváquico constitui o limite E da região 

do Baixo Vouga, área de estudo. 

Fig. III.2- Modelo gravimétrico do soco desde a zona da Costa Nova para SE (CASAS et al., 1995). 

As Orlas Meso-Cenozóicas de Portugal resultaram da fracturação do super 

continente Pangeia no Triásico, e subsequente sedimentação associada à formação dos 

oceanos Atlântico e Tétis. A existência de uma margem continental a W e a S da 

Península Ibérica a partir do Pérmico, condicionou as características da cobertura pós- 

paleozóica. 
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l i  ' . , 

A Orla Ocidental ou Bacia Lusitaniana encontra-se associada à evolução do 

Atlântico Norte. Durante os episódios iniciais de pré-"rifting" verificou-se a 

individualização da bacia e posterior evolução ao longo das linhas de fraqueza da 

crosta continental. 

Durante o Mesozóico instala-se sobre a Orla Lusitaniana, um fosso alongado de 

direcção aproximadamente NNE-SSW. A sedimentação é feita a partir do Maciço 

Hespérico situado a E e a partir de um outro continente a W (Fig. UI.3), representando 

o arquipélago das Berlengas o único vestígio actualmente emeiiso (RIBEIRO et al., 

1979). 

._..._,..__ .-.-. -.... __._ 
.....'. BACIA 00 ALGARVE 

Fig. 111.3- Esquema estrutural do bordo W da Península Ibérica (adaptado de ROCHA, 1993). 

Enquanto na região de Lisboa a Bacia Lusitaniana apresenta uma extensão 

relativamente ampla, à medida que se avança para Norte, verifica-se uma diminuição 
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progressiva das dimensões da bacia, terminando na região de Aveiro. A geometria da 

bacia permite explicar o ambiente paleogeográfico observado: nos bordos assiste-se a 

uma sedimentação de carácter nerítico, muitas vezes recifal e de espessura reduzida 

(500 a 1000 m), enquanto segundo o eixo do Fosso Lusitaniano, de estrutura alongada, 

depositam-se sedimentos de fácies pelágica que apresentam, por vezes, espessuras da 

ordem os 5000 m (RIBEIRO et al., 1979). 

Em consequência das dimensões relativamente pequenas da Bacia Lusitaniana, 

grande parte dos sedimentos mesozóicos são depositados em ambiente litoral, 

refletindo, de forma nítida, as oscilações do nível do mar através de bruscas variações 

laterais de fácies e de espessuras (RIBEIRO et al., 1979). 

O registo sedimentar mais antigo encontrado na Orla Ocidental está atribuído ao 

Triásico superior, estabelecendo o início da diferenciação de uma bacia sedimentar 

intracratónica. Desde então, assiste-se a uma sedimentação mais ou menos contínua 

até ao Quaternário. No seu conjunto, as forrnações sedimentares que constituem a 

Bacia Lusitaniana, representam o limite E de uma bacia que se prolonga para W sob o 

Atlântico. 

Na região de Aveiro a estrutura geral da bacia é a de um sinclinal muito aberto, 

algo assimétrico, mergulhando suavemente para NW, assente em discordância 

estratigráfica e angular sobre o soco hercínico. O estilo tectónico observado denuncia, 

quase sempre, uma estreita influência exercida pelo soco sobre as deforrnações da 

cobertura, caracterizado pela--existência de famílias de acidentes de direcções várias, 

que correspondem em grande parte, ao rejogo pós-hercínico da rede de fracturas tardi- 

hercínicas, nomeadamente segundo as direcções: 

- N-S, dispondo-se sobretudo ao longo do bordo W do Maciço 

Hespérico; 

- ENE-WSW direcção bética, por ser paralela à flexura de Guadalquivir e 

aos acidentes béticos; 

- NNE-SSW, direcção predominante dos acidentes diapíricos; 
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- NW-SE, direcção secundária de fracturas no interior dos blocos 

limitados pelos acidentes principais. 

Ao longo destes acidentes a cobertura sedimentar epi-hercínica encontra-se 

frequentemente deformada por dobras, falhas e falhas-dobras. No interior dos blocos 

limitados por estas estruturas, a cobertura apresenta um estilo subtabular com dobras 

de grande raio de curvatura (RIBEIRO et al., 1979). 

2- LITOESTRATIGRAFIA 

2.1- Triásico superior 

Os "Grés de Silves", designados regionalmente por "Arenitos de Eirol", 

assentam em discordância estratigráfica e angular sobre o soco hercínico. Estas 

camadas representam a sequência sedimentar que estabelece a transição Triásico- 

Hetangiano, assinalando o início da mega-sequência sedimentar que constitui a Bacia -- 

do Baixo Vouga. Os "Arenitos de Eirol" afloram desde Angeja a Eirol e Requeixo 

prolongando-se para Sul (Fig. 111.4). 

São constituídos por um complexo detrítico de fácies continental de tonalidade 

vermelha. Na base predominam conglomerados poligénicos, com elementos grosseiros 

de granito porfiróide, de quartzo e de quartzito. Há ocorrências gessíferas e de outros 

evaporitos resultantes de regime que presidiu à sua instalação, relacionado com clima 

semiárido. Para o topo a unidade adquire um carácter mais fino, argiloso, com 
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estratificação mais regular. Os estratos inclinam cerca de 10" a 15" para SW 

(TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1976). 

Dunas e Depósitos Fluviais 
(Plistocénico-Holocénico) 

(leito argiloso irnpermável) 

Fig. 111.4- Mapa geológico da região (adaptado de MARQUES da SILVA, 1990). 
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A natureza dos materiais terrígenos desta formação, permite relacioná-la com o 

desmantelamento das rochas do maciço antigo. Os sedimentos apresentam profunda 

alteração ferralítica, caracterizando um ambiente continental de clima quente e 

húmido, evoluíndo para condições semi-áridas, com a deposição dos materiais a 

verificar-se em plataforma litoral (ROCHA, 1993). 

Liásico inferior 

Durante o Liásico inferior assiste-se - . à abertura progressiva da plataforma 

continental portuguesa. A passagem Triásico - Liásico inferior é feita de um modo 

gradual não se traduzindo no registo sedimentar numa mudança radical de fácies. 

Do sistema Jurássico, apenas o Liásico está representado na região a Sul e a - 

Leste de Aveiro, não aflorando na região estudada. A lacuna sedimentar existente entre 

o Toarciano inferior (Liásico superior) e o Cretácico inferior (Aptiano), poderá - 

explicar-se quer por erosão ante-cretácica, quer por ausência de sedimentação no 

extremo Norte da Bacia Lusitaniana durante este intervalo de tempo. 

O Liásico é constituído principalmente por leitos carbonatados, que foram 

datados do Lotaringiano - Toarciano inferior. Na base encontram-se níveis de calcários 

dolomíticos, que para o topo passam a uma alternância de níveis de margas e calcários 

margosos, ~aracterizando um ambiente de sedimentação marinho de águas pouco 

profundas e calmas (BARBOSA, 198 1). 

Os afloramentos do Liásico são escassos ocorrendo apenas nas zonas entre 

Montinho e Vilarinho do Bairro e Oliveira do Bairro. Foram também detectados em 

sondagens realizadas em Aveiro, Mamodeiro e Fermentelos, tendo sido. considerados 

como sendo equivalentes às "Margas de Dagorda" (ROCHA e GOMES, 1992). 
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Na zona de Vagòs os sedimentos mais antigos encontrados em sondagens são 

datados do Liásico. São constituídos por calcários margosos dolomíticos, margas e 

calcários margosos com abundante fauna marinha (ROCHA, 1993). 

2.3- Cretácico 
1 :  i 

Aos calcários e margas liásicas segue-se uma forrnação gresosa, o chamado 

"Belasiano" de Choffat. A lacuna sedimentar existente entre o Liásico superior - 

Belasiano inferior, é materializada quer por um intervalo estratigráfico, quer por uma 

ligeira discordância angular e por uma mudança radical do ambiente de sedimentação. 

Observa-se a passagem de um ambiente de sedimentação marinho de águas pouco 

profundas para um ambiente continental (BARBOSA, 198 1). 

Na região de Aveiro, a série sedimentar cretácica possui um desenvolvimento 

importante, apresentando-se como a maior área de afloramentos, à excepção da 

cobertura quatemária. 

Devido a uma forte condensação da coluna lítica cretácica, a espessura máxima 

estimada para este sistema, ronda os 400 m, valor relativamente pequeno quando 

comparado com as espessuras observadas na região do Baixo Mondego, onde chega a 

atingir valores da ordem dos 800 m (BARBOSA, 1981; SOARES et a1.,1982). 

. 
Como o trabalho apresentado tem por objectivo a caracterização da dinâmica do 

sistema multiaquífero Cretácico da região do Baixo Vouga instalado nestas formações, 

ser-lhe-á dedicado maior ênfase, comp&rativamente às descrições litoestratigráficas 

anteriores. 

A caracterização da coluna lítica cretácica é complexa dada a ausência de uma 

cronostratigrafia bem definida, consequência, sobretudo, da heterocronia dos limites e 

da escassez de elementos paleontológicos, devido ao carácter essencialmente greso- 
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argiloso das formações (BARBOSA, 1981). Perante estes "obstáculos", vários autores 

optaram por efectuar uma caracterização do sistema através de estratotipos, ou seja, 

através de uma cartografia de unidades que melhor se adaptem às respectivas áreas de 

trabalho. 

Na Fig. 111.5 apresenta-se um quadro sinóptico das várias unidades propostas 

para a região Aveiro e adoptadas na dissertação apresentada. 

Fig. 111.5- Síntese litoestratigráfica das unidades líticas de idade cretácica na região (MARQUES da 
SILVA, 1992). 
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--------- 
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Segundo TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI (1976), BARBOSA (1981), SOARES et 

al. (1982) e MARQUES da SILVA (1990; 1992) na região de Aveiro é possível 

considerar no sistema Cretácico as seguintes unidades: 

C5 
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Na Fig. 111.6 representa-se a coluna litostratigrafica sintética do Cretácico da 

região do Baixo Vouga onde se representam as unidades litoestratigráficas adoptadas 

nesta dissertação. 

Fig. 111.6- Coluna estratigráfica sintética do Cretácico (adaptado de MARQUES da SILVA, 1990). 

Com base na caracterização mineralógica da fracção argilosa e da fracção 

menor que 38 p, ROCHA (1993) elaborou perfis litoestratigráficos da Bacia 

Sedimentar do Baixo Vouga considerando as diferentes unidades litoestratigráficas 

cretácicas e quaternárias (Fig. 111.7). 
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C.V. 

G.O. 

G.M. 

F .C 

C.P. 

-L. .L.. 

c. L..' M.D. 
9. e: I l(m 

.? +: I 

'I' '1.. .. .. .. .. -1' .. .. :. <;j\j:j I .,, 
Fig. 111.7- Perfd-litoestratigráfico NW-SE da Bacia do Baixo Vouga, aproximadamente entre S. 

Jacinto e Fermentelos. AA- Argilas de Aveiro; G.V- Grés de Verba; G.0.- Grés de Oiã; G.M.- 
Grés Micáceo; F.C.- Formação Carbonatada; G.P.- Grés de Palhaça (ROCHA, 1993). .-. 

2.3.1- Grés Grosseiro Inferior - ~ 1 - 2  

Assentes . - em . - discordância estratigráfica e angular sobre as formações 

çarbonatadas do Liásico ou sobre o Complexo Xisto-Grauváquico ante-Ordovícico, os 

"pés grosseiros inferiores", também designados regionalmente por "pés da Palhaca", 

assinalam na região o início de um novo ciclo sedimentar, mais ou menos contínuo, 

que se irá prolongar até ao Maastrichtiano. Esta série tem sido considerada como 

sendo do ApcianoIAlbiano - Cenomaniano. I ' . <  . , ,  . < -  . 

Na região de Aveiro esta série apresenta uma fácies essencialmente gresosa, 

fluvio . - - - continental, extremamente caulinífera. É constituída por grés grosseiros a 

muito grosseiros, por vezes finos a muito finos, sub-arcósicos, com frequentes 

lentículas de Gscalheiras angulosas mal calibradas. Localmente, os leitos argilosos 

apresentam cor cinzenta clara a esbranquiçada, por vezes de tons vermelhos, dispondo- 
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se em estruturas entrecruzadas de ângulo forte e em estruturas rítmicas do tipo a-b 

(TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1976; BARBOSA, 1981). 

De um modo geral, na base encontram-se níveis conglomeráticos com clastos 

de grandes dimensões passando para o topo a arenitos grosseiros, com uma espessura 

total normalmente superior à centena de metros. No topo da série os arenitos tornam-se 

gradualmente mais argilosos e margosos (ROCHA e GOMES, 1995). 

Os "grés da Palhaça" podem ser divididos na região em três unidades 

"informais": unidade inferior (em regra com apenas alguns metros de espessura) é 

constituída por argilas acinzentadas elou avermelhadas, com testemunhos de 

paleoalterações relacionadas com processos de ferralitização e com processos de 

silicificação; unidade intermédia (com uma espessura em regra superior a 50 metros), 

é composta essencialmente por arenitos quartzo-feldspáticos de tons esbranquiçados, 

acinzentados ou avermelhados (consoante o conteúdo em minerais de ferro, e o 

respectivo grau de oxidação e .  hidratação), apresentando, com relativa frequência, 

níveis argilosos ferruginosos intercalados; por último uma unidade superior 

(normalmente com 20 a 30 metros de espessura), constituída -. por uma alternância de 

arenitos argilosos castanhos, com níveis de argilas de tonalidades acinzentadas a 

acastanhadas, progressivamnete mais acinzentadas e margosas à medida que se sobe 

na série (ROCHA e GOMES, 1995). 

A fracção silto-argilosa pode atingir valores máximos da ordem dos 30 %, 

sendo essencialmente do tipo caulinítica-ilítica, com cerca de 80 % de caulinite. Para o 

topo as camadas podem localmente evidenciar a presença de montmorilonite e de 

interestratificados de montemorilonite-ilite (BARBOSA, 198 1). 

Uma análise à fracção argilosa em testemunhos de sondagens desta unidade na 

região do Baixo Vouga revelou que: 

- nos sectores litoral Norte e centro a esmectite sódica apresenta-se 

progressivamente mais comum (e também ligeiramente mais abundante) para 

NW de cada, um destes sectores; 
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- no sector interior Nordeste, verifica-se que a caulinite reforça a sua 

presença para N, enquanto que uma tendência oposta se verifica com a 

esmectite; 

- no sector interior central, a esmectite apresenta mais comummente 

carácter sódico; 

- no sector litoral central, a ilite regista considerável incremento, quase 

igualando a presença da caulinite, enquanto que a esmectite está presente em 

quantidade muito ligeiramente superior à média da unidade, mas sem apresentar 

o anteriormente referido carácter sódico (ROCHA e GOMES, 1995). 

O contributo detrítico da esmectite nos "grés grosseiros inferiores" terá 

resultado da erosão dos solos continentais desenvolvidos sob climas hidrolizantes e, - 
progressivamente, favorecido por uma gradual evolução, por um lado, das condições 

climáticas no sentido de uma mais marcada ocorrência de estações (ou períodos 
. - 

climáticos) mais secas, alternantes com períodos pluviosos e, por outro lado, das 

condições morfológicas nas áreas fonte que se foram modificando no sentido de uma 

aplanação, acompanhada naturalmente, por uma drenagem deficiente (ROCHA e 

GOMES, 1995). Estes autores, referem ainda, que o incremento vertical da esmectite 

para o topo da unidade, mais notório e precoce a Oeste e mais tardio e discreto a Este, 

é indício do desenvolvimento gradual da transgressão "cenomaniana". 

Da regressão ocorrida durante o Cretácico inferior, resulta a exposição de vastas 
- - .. - - 

áreas do actual território europeu que permite o desenvolvimento de intensa 

meteorização (sob condições climáticas favoráveis, quentes e pluviosas), com 

formação abundante de caulinite, acompanhada em geral por ilite (sugerindo que a 

meteorização não se teria extremado), erosão e transporte dos produtos de alteração e 

respectiva deposição a efectuar-se em meios preferencialmente continentais (ROCHA 

e GOMES, 1995). 

Na região de Aveiro, os sedimentos resultantes foram depositados em planície 

deltaica, numa rede de canais entrançados, sob condições climáticas inicialmente 
L 
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muito quentes e pluviosas, tropicais a sub-tropicais, propícias ao desenvolvimento de 

processos de ferralitização, evoluindo para um regime de alternância de estações (ou 

períodos climáticos) pluviosas e secas (mais semi-árido) favoráveis ao 

desenvolvimento de processos de silicificação ocasionados por oscilações do nível 

freático, passando gradualmente a sistemas de transição, deltaicos, com progressivo 

incremento de esmectite e de ilite, com episódios de maior aridez (com sulfatos e 

zeólitos), a evoluir para um ambiente de maior influência marinha, com uma maior 

presença de esmectite e sob condições climáticas mais moderadas (ROCHA, 1993; 

ROCHA e GOMES, 1995). 

[ \  ~\ 

' \  . 

2.3.2- Formação Carbonatada - c 2  

Ao longo da Bacia Lusitaniana a presença e desenvolvimento de depósitos 

carbonatados, encontra-se associada à amplitude da transgressão cenomaniana. Na b 

região do Baixo Vouga a Formação Carbonatada - apjesenta espessuras máximas da 

ordem dos 10 m, valor relativamente reduzido, se comparado com a série carbonatada 

definida em Tentúgal, no vale do Mondego, onde os depósitos carbonatados 

apresentam espessuras que rodam os 23 m, possuindo um importante registo fóssil 

(TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1976; BARBOSA, 198 1; SOARES et al., 1982). 

Na região de Aveiro esta formação é constituída por calcários e margas, grés 

calcários e calcários gresosos, sobrepostos por margas negras elou argilas cinzentas e 

negras com e sem concreções carbonatadas. As camadas por vezes apresentam um 

importante registo fóssil, de onde se salientam os níveis de neolobites, de 

Anorthophygus e ainda, um importante conteúdo microfossilífero nas camadas 

argilosas, composto principalmente por esporos e pólens, que permitiram datar os 

calcários de Mamarrosa (SE de Vagos) como do Cenomaniano superior - Turoniano 

(BARBOSA, 1981). 
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Da análise ao mapa geológico da região (Fig. III.4), verifica-se que esta -. --. unidade 

possui uma expressão cartográfica reduzida representada por enclaves dispersos. 

A Formação Carbonatada apresenta uma forma prismática, verificando-se uma 

diminuição de espessuras de Sul e Oeste para Norte e Este, acompanhada por um 

enriquecimento progressivo em sedimentos terrígenos para o topo das camadas. A -- 

passagem a grés calcários e calcários gresosos, por vezes fortemente micáceos, 

observados nos sectores Norte e Este da bacia reflectem uma mudança para ambientes 

regressivos (BARBOSA, 198 1). 

2.3.3- Grés Micaceos Finos a Muito Finos - c3 

Após a transgressão cenomaniana o mar abandona quase totalmente a margem 

continental a Sul do acidente tectónico da Nazaré, mantendo-se no entanto, a Norte, 

onde se encontram episódios de ambiente marinho de idade Turoniano - Campaniano 

(Fig. 111.8). O novo ciclo sedimentar carácteriza-se pela deposição de sedimentos de 

fácies fluvio-marinha. Para ocidente assiste-se a uma sedimentação detrítica 

representada na região pelos chamados "grés micáceos finos" de idade essencialmente 

turoniana, assentes em concordância sobre a Formação Carbonatada (ANTUNES, 

1979). 

Os grés micáceos finos a muito finos têm uma expressão cartográfica reduzida, 

representada por faixas estreitas e isoladas. No entanto, o padrão de afloramentos é 

bastante diferente a Sul de Fermentelos, encontrando-se afloramentos importantes, em 

particular nas estruturas de Palhaça e de Mamarrosa (Fig. 111.4). 

Da base para o topo esta unidade é constituida por um grés de grão-fi.no-a- muito 

fino, micáceo, com estruturas laminadas, que passa progressivamente a grés grosseiro 

quartzos0 sub-arcósico, com frequentes intercalações de lentículas argilosas onde se 
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observa uma estratificação plana elou curvilínea (BARBOSA, 1981). No entanto, na 

área abrangida por este estudo, a expressão granulométrica caracteriza-se por 

apresentar um carácter fino a muito fino, apenas na base da formação (MARQUES da 

SILVA, 1990). A unidade apresenta forma prismática com espessuras máximas da 

ordem dos 20 m. 

Fig. 111 
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1.8- Esboço paleogeográfico da Bacia Lusitaniana a Norte do Tejo durante o Turoniano 
(adaptado de RIBEIRO et al., 1979). 

inferior 

Segundo RIBEIRO et al. (1979) embora o limite inferior da unidade seja 

heterócrono (mais antigo a Este e a Norte) o registo fossilífero e microfossilífero 

encontrado, permite atribuir-lhe a idade Turoniano. Os autores admitem que os 

afloramentos do Cenomaniano - Turoniano na região de Aveiro apresentam uma 

condensação da coluna lítica, formulando a hipótese de que as diferenças de 

espessuras observadas em Aveiro e na Bacia do Mondego, possam corresponder a uma 

lacuna sedimentar de parte do Turoniano. 
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Grés Grosseiros Superiores - c4 

Durante o Turoniano - Coniaciano mantêm-se as condições ambientais 
- .  

definidas no início do Turoniano. A passagem "grés micáceos finos" (c3) a 

grosseiros superiorestt (c4) é feita de modo gradual, as unidades apresentam 
- 

características petrográficas e estruturais confundíveis (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 

1976; BARBOSA, 1981). 

A sucessão de sedimentos desta unidade observada na região do Baixo Vouga, 

começa a definir-se após a deposição da Formação Carbonatada, constituíndo uma 

macrosequência negativa, caracterizando um predomínio de ambiente continental - 

fluvial com carácter intermédio entre próxima1 e dista1 (Corrochano e Pena dos Reis, 

1986, in MARQUES da SILVA 1990). 

A partir do Coniaciano inicia-se nova fase transgressiva, traduzida por uma 

quebra de drenagem da plataforma gresosa. Os sedimentos apresentam uma 

calibragem mais efectiva, verificando-se a ausência de estruturas sedimentares 

entrecruzadas. Para o topo observa-se um enriquecimento progressivo da fracção 

argilosa, com predomínio da componente montrnorilonítica (BARBOSA, 198 1). 

Os grés grosseiros superiores estão representados por uma extensa área de 

afloramentos, constituíndo uma faixa quase continua (Fig. 111.4). Da base para o topo 

encontram-se grés finos argilosos e argilas laminadas micáceas com vestígios de 

matéria orgânica, que passam a um grés grosseiro mal calibrado arcósico a 

subarcósico, com lentículas de seixos elou cascalheiras angulosas (BARBOSA, 198 1). 

Enquanto na base a componente argilosa é constituída fundamentalmente por 

ilite associada a quartzo hialino elou fumado, no topo da formação verifica-se um 

predomínio da componente montemorilonítica associada a quartzo róseo. Segundo 

Lauverjat (in MARQUES da SILVA, 1990) a evolução mineralógica observada, 

poderá relacionar-se com condições climáticas diferentes, com o alargamento nas 



~&itulo 111- Enquaclramento Geológico, Hidrogeoógio e Climatológico 107 

dimensões da bacia hidrográfica ou com uma mudança da "fonte" de origem dos 

materiais. 

Devido ao carácter fundamentalmente azóico que apresentam, toma-se difícil 

atribuir uma idade aos "grés grosseiros superiores". Contudo, a presença de 

Hemitissotia sp no perfil de Picoto-Siadouro, permite datá-los do Coniaciano, pelo 

menos até ao topo das camadas onde ocorre este fóssil. Segundo BARBOSA (1981), 

certos autores admitem que parte do Santoniano, ou não tem expressão na região, ou é 

representado pelas camadas de argilas laminadas com ostracodos que sobrepõem os 

grés carbonatados com Hemitissotia sp. 

Arenitos e Argilas de Aveiro -.c5 

A -- _ fase transgressiva iniciada no Coniaciano mantém-se até finais 'do 
. - 

Maastrichtiano. Na região de Aveiro instala-se um ambiente lagunar, por vezes sem 

ligação ao mar, de águas salobras e calmas que possibilita uma sedimentação fina. 

Apenas nas proximidades de Mira, a Sul de Aveiro, existem indícios nítidos de uma 

influência marinha (Fig. 111.9). Durante o Campaniano superior o golfo existente está 

confinado a essa região (ANTUNES, 1979). 

Os "arenitos e argilas de Aveiro" possuem uma área de afloramentos 
- - 

.- 

relativamente grande. Estes encontram-se praticamente em todas as linhas de água, de 

Cacia a Vagos, com direcção SE-NW e, mais para Sul, aproximadamente entre 

Ferrnentelos e Nariz, os afloramentos adquirem uma expressão bastante mais ampla 

(Fig. 111.4). 

Os "arenitos e argilas de Aveiro" apresentam estruturas sedimentares do tipo 

tabular, pseudovarvadas e localmente com estruturas do tipo "flaser" (BARBOSA, 
/ 

1981). São constituídos por arenitos argilosos e argilas de cores variadas, alternantes 

entre o verde, o vermelho e o cinzento, por vezes intercalados com finas camadas de 
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calcários dolomíticos. No seu conjunto, esta unidade apresenta uma foma prismática, 

verificando-se um aumento de espessura para N e para W, inclinando ligeiramente 10' 

NW (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1976; BARBOSA, 198 1). 
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Fig. 111.9- Esboço paleogeográfico da Bacia Lusitaniana na região de Aveiro durante o Senoniano 

segundo Lauverjat (in ROCHA, 1993). 

Segundo BARBOSA (1981) a composição das argilas é essencialmente em 

termos de ilite e quartzo, referindo que da análise à fracção inferior a 2 p, mostrou que 

a distribuição dos minerais argilosos está ligada a uma certa composição 

granulométrica e a uma posição estratigráfica. Assim: 

- as amostras de granulometria essencialmente siltosa possuem 

percentagens semelhantes de montmorilonite e de ilite, localizando-se na base 

da formação; 

- as amostras de granulometria essencialmente argilosa apresentam um 

predomínio de ilite acompanhada de uma percentagem baixa de caulinite, ou de 

montmorilonite quando a granulometria passa a siltosa ou areno-siltosa. 
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Estudos sedimentológicos realizados na formação "arenitos e argilas de Aveiro" 

por BERNARDES e CORROCHANO (1 987), apontam para divisão da unidade em 13 

fácies de acordo com a litologia, as estruturas sedimentares, a geometria e o conteúdo 

fossilífero. 

Ainda segundo estes autores, do ponto de vista paleogeográfico, a "formação 

arenitos e argilas de Aveiro" corresponde a um ambiente dominado por marés, 

protegido do mar aberto por uma ilha barreira. A extensão deste domínio estendia-se, 

provavelmente, até à linha estrutural do anticlinal de Mogofores-Febres-Tocha, que 

actuaria como barreira paleogeográfica, separando o domínio continental do de 

transição. Os ambientes sedimentares identificados são os seguintes: 

- ambiente submareal de laguna, pouco profundo e de fi-aca energia, com 

ligação periódica com o mar, através de eixbs de comunicação activos devido à 

acção das marés; 

- ambiente intermareal, representando uma vasta planície de natureza 

argilosa, cortada por uma complexa rede de canais com zonas deprimidas e 

barras mareais na zona mais baixa; 

- ambiente supramareal, submetido a forte evaporação. 

O conteúdo fossilífero permitiu datar os "arenitos e argilas de Aveiro" de idade 

Campaniano superior-~aastrichtiano médio a superior (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 

1976; BARBOSA, 1981). 

. , 

2.4- Blocos Silicificados 

Na região não são conhecidos registos sedimentares pertencentes ao intervalo 

Maastrichtiano superior - Plistocénico, embora em estudos realizados na plataforma 

continental ao largo de Aveiro tenham sido identificados depósitos terciários 
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(VANNEY e MOUGENOT, 1981). A ausência de registo sedimentar na região do 

Baixo Vouga poderá significar influência de diatrofismo. 

Admite-se que os blocos silicificados reconhecidos na região, constituídos por 

grés grosseiro a muito grosseiro, fortemente cimentado por pasta siliciosa de aspecto 

vítreo, possam corresponder a testemunhos de formações correlativas das da 

plataforma, que a erosão desmantelou após a silicificação. Contudo, o posicionamento 

estratigráfico destes blocos permanece impreciso (MARQUES da SILVA, 1990; 

ROCHA, 1993). Porém, aponta-se para uma idade terciária, ao atender-se à sua 

ocorrência entre os sedimentos quaternários e senonianos (TEIXEIRA e 

ZBYSZEWSKI, 1976; BARBOSA, 1981). 

2.5- Quaternário 

Grande parte da área estudada encontra-se coberta por extensas plataformas de 

depósitos de terraços e praias antigas e por depósitos modernos constituídos por 

aluviões, areias de praia e dunas. 

A origem dos depósitos quaternários relaciona-se com as várias fases 

regressivas que se seguiram à transgressão calabriana, que resultou na formação de 

distintos níveis de praias marinhas e depósitos fluviais associados, sucessivamente a 

cotas mais baixas. 

Estudos mineralógicos realizados nos sedimentos plio-plistocénicos da região 

de Aveiro revelam um zonamento vertical da composição mineral da fracção argilosa, 

em paralelo com uma variação da litologia. Os níveis inferiores mais grosseiros, são 

mais ricos em ilite, os intermédios são mais ricos em esmectite e os superiores, em 

regra mais finos, são mais ricos em caulinite, correspondendo esta variação 

minerológica, por um lado, a uma evolução na(s) área(s)-fonte, a uma alteração 

essencialmente física para alteração essencialmente química, e paralelamente a uma 
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transição de climas de temperatura moderada e com pluviosidade irregular (com 

regimes torrenciais periódicos), a climas mais quentes, com alternância acentuada de 

estações secas e pluviosas, que passam a uma distribuição mais espaçada da 

pluviosidade (ROCHA e GOMES, 1993194). 

Por outo lado, observa-se uma heterogeneidade lateral da composição 

mineralógica média da fracção argilosa. Assim, a ilite é extremamente abundante na 

parte Nordeste da região (com fácies litológicas mais grosseiras) acompanhada quase 

exclusivamente por caulinite; na área Sudeste da região (com fácies litológicas mais 

finas) a caulinite é muito abundante, acompanhada por ilite e alguma esmectite; nos 

sectores orientais e centrais verifica-se a transição entre estas duas composições 

extremas com uma evolução gradual de Norte para Sul no sentido do decréscimo da 
I 

ilite e incremento da caulinite, a par de uma presença mais significativa da esmectites. 

Na região de Aveiro, encontra-se uma correspondência directa entre os zonamentos 

vertical e lateral nesta unidade (ROCHA e GOMES, 1993194). 

Ainda segundo os mesmos autores, estes depósitos correspondem a um 

movimento regressivo do mar, com os níveis ilíticos a corresponderem às fases iniciais 

do rebaixamento do nível do mar sob condições climáticas mais moderadas devido a 

uma influência marinha mais acentuada. Com o continuar do movimento regressivo, 

passa-se para ambientes mais continentais, com instalação progressiva da rede de 

drenagem, favorecendo primeiro a esmectite e, posteriormente, a caulinite. O 

movimento regressivo ter-se-á processado gradualmente de SE para NW. Na parte 

Sudeste a fase derradeira, mais fina e caulinítica, pôde desenvolver-se, enquanto para 

Norte tende apenas a estar presente a fase inicial mais grosseira. 

Acompanhando o recuo gradual do nível do mar durante o Quaternário, a rede 

de drenagem foi-se encaixando até à posição que actualmente ocupa. Após a regressão 

grimaldiana, relacionada com a glaciação Würm, que limita superiormente o 

Plistocénico, o nível do oceano terá descido à cota -100 m a -130 m, seguindo-se 
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durante o Holocénico novo movimento transgressivo (transgressão flandriana), durante 

o qual o mar atinge o nível actual. 

2.5.1- Plistocénico 

Os depósitos de praias antigas e terraços fluviais formam extensas plataformas 

ao longo de toda a região do Baixo Vouga, dispondo-se em diferentes níveis 

altimétricos. Os níveis de cota a que se encontram, constituem a base da sua 

classificação. Embora este critério tenha sido criticado e métodos sedimentológicos e 

geocronológicos (aplicação de teores em radiocarbono) tenham sido propostos çomo 

alternativa à classificação de altimetria (CARVALHO e GRANJA, 1991). No entanto, 

até à data, desconhece-se os resultados dos referidos métodos. 

Tendo por base a classificação de altimetria os níveis de praias antigas e de 

terraços fluviais foram individualizados da seguinte forma (TEIXEIRA e 

ZBYSZEWSKI, 1976; BARBOSA, 1981): 

- nível de 80 - 90 m: constituído por areias e areões com alguns seixos e 

cascalheiras roladas; 

- nível de 60 - 70 m: composto por areias e areões com alguns seixos 

rolados; 

- nível de 45 - 50 m: representa o nível de maior extensão de 

afloramentos na área estudada. Os depósitos são constituídos por areias e 

cascalheiras com seixos bem rolados; 

- nível de 30 - 40 m: depósitos essencialmente compostos por areias 

finas, bem calibradas, por vezes levemente feldspáticas; 

- nível de 1 5 - 20 m: este nível apresenta grande desenvolvimento entre 

Cacia e Vagos. Os depósitos são constituídos por cascalheiras elou seixos 

rolados na base que passam superiormente a areias e areões com pequena 

percentagem de argila; 
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- nível de 5 - 8 m: as cascalheiras e areias que constituem este nível 

encontram-se assentes sobre as camadas do Cretácico superior. 

Holocénico 

Durante a transgressão Flandriana assiste-se à deposição de materiais 

sedimentares que preenchem as áreas vestibulares dos rios actualmente existentes. Os 

depósitos modernos são constituídos por aluviões, areias de praia, dunas e areias 

eólicas. O cordão litoral que se começa a formar e cujo avanço para Sul de Ovar é 

conhecido pelo menos a partir do século X, acaba por obstruir o estuário do rio Vouga 

e origina uma extensa laguna praticamente isolada do mar. 

A contínua alimentação detrítica transportada pelo rio Vouga e pelos ventos, 

contribui para o' enchimento progressivo desta laguna, e para defínição da 

configuração actual, ou seja, sinuosos braços e inúmeras ilhas que se assemelham a um 

delta ou a um half-delta. A actual foz do rio Vouga é artificial e datada do início do 

século XIX (BARBOSA, 198 1 ; MARQUES da SILVA, 1990). 

O estilo tectónico observável na Orla Ocidental caracteriza-se pela existência de 

famílias de acidentes de direcções variadas, que correspondem, em grande parte, a 
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rejogos pós-hercínicos de uma rede de fiacturas tardi-hercínicas. De um modo geral o 

estilo observado é caracterizado por: 

- estreita dependência da fiacturação do soco; 

- pelo estabelecimento de uma margem continental a Oeste do território 

(coordenadas actuais); 

- pela compressão bética; 

- pela presença de um complexo evaporítico, cujo comportamento 

plástico permite uma autonomia tectónica regional da cobertura em relação ao 

SOCO. 

A evolução pós-hercínica da Bacia Lusitaniana pode ser dividida em várias 

etapas associadas a diferentes fases evolutivas da margem atlântica inactiva, 

observando-se um compartimento da bacia por uma rede de fiacturas entre-cruzadas, 

submetidas a rejogo imposto pela abertura do Atlântico e fecho da Mesogeia. 

3.1- Fosso Lusitaniano 

A instalação de uma margem continental a Oeste do território no início do 

Mesozóico, irá condicionar ,as características estruturais e de fácies da cobertura epi- 

hercínica, provocando intumescência térmica, levantamento, erosão e adelgaçamento 

da crosta, observando-se ainda morfologias de distensão e de subsidência. A acção 

conjunta destes fenómenos leva à génese do Fosso Lusitaniano: fosso alongado 

segundo a direcção NNE-SSW, a que corresponde uma tentativa de abertura de rifting 

não consumada. Este rift formar-se-ia, posteriormente, mais a W, levando ao 

afastamento de Portugal' da Terra Nova por produção progressiva de crosta oceânica. 

Para o adelgaçamento crustal contribuíram os fenómenos distensivos de rifting e a 

erosão. Segundo Palain (in VANNEY e MOUGENOT, 1981), do nosso território 

(Maciço Hespérico) foi erodida uma fatia de terrenos de cerca de 1,5 krn de espessura. 
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A "fraca" expressão dos períodos Pérmico e Triásico, sistemas de fi-aquíssima 

representação em Portugal, poderá dever-se ao facto do sentido da drenagem na bacia 

ser, então, para E, devido a um levantamento da periferia ocidental do Maciqo 

Hespérico, predecessora de fenómenos de rifting (Fig. III.1OA). Este levantamento, 

segundo VANNEY e MOUGENOT (1981), poderá ter sido originado por fenómenos 

de intumescência pré-ritfing. 

A partir do Triásico superior, o sentido da drenagem inverte-se, encontrando-se 

nos molassos de base dos "Grés de Silves", designados regionalmente por "Arenitos 

de Eirol", marcas de paleocorrentes indicadoras de um sentido Este para Oeste (Fig. 

III.1OB). A inversão no sentido de drenagem provoca uma alteração substancial na 

topografia regional, fase de distensão precedente à fase de intumescência (VANNEY e 

MOUGENOT, 1981). A partir de então, um braço de mar invade o continente 

deixando-o sob influência marinha progressiva, associada à subsidência da bacia e à 

erosão lateral. 

Nesta primeira fase de ambiente marinho depositam-se as "Margas da 

Dagorda", sedimentos plásticos que irão permitir uma autonomia tectónica aos 

terrenos suprajacentes, independente das estruturas do soco. As bacias costeiras 

periodicamente confinadas e isoladas do mar, são ocupadas por lagunas restritas, em 

condições de clima árido e de regime hidrológico deficitário (VANNEY e 

MOUGENOT, 198 1). I 

O avanço gradual do mar durante o Liásico inferior, permite a elaboração de um 

esboço de plataforma, composta à base de margas calcárias. Durante o Liásico superior 

esta plataforma sofre as primeiras consequências estruturais da abertura do Atlântico 

Central: a abertura do rift marginal não se concretiza; a bacia encontra-se fi-acturada, 

formando um sistema de grabens e horts, que no entanto, não desencadeiam uma 

erosão substancial (Fig. III.1OC). 
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A subsidência regional ocorrida no Dogger impõe novo movimento 

transgressivo. Durante o Caloviano prolongando-se até ao Oxfordiano inferior, a Bacia 

Lusitaniana apresenta evidências de erosão. A lacuna estratigráfica originada pela 

regressão caloviana, leva ao desaparecimento de fácies marinha durante o Oxfordiano 

inferior (Fig. 111.1 OD). 

Fig. 111.10- Evolução morfo-estrutural da plataforma continental de Portugal (Bacia Lusitaniana). A) 
Pérrnico-Triásico: intumescência pré-rifting e drenagem para E. B) Triásico superior-Liásico 
inferior: inversão do sentido de drenagem (de E para W). Início de fase distensiva. C) Liásico- 
Dogger: fiacturação da Bacia Lusitaniana, formação de um sistema de "horsts e grabens". D) 
Limite Dogger-Malm: regressão caloviana, a Bacia Lusitaniana apresenta evidências de erosão 
e de lacuna estratigráfica (VANNEY e MOUGENOT, 1981). 
(1- movimentos horizontais; 2- movimentos verticais; 3- expansão oceânica; 4- direcção do 
transporte detrítico; superfície de aplanação) 

Durante o Oxfordiano inicia-se novo movimento transgressivo, que irá 

estabelecer um novo ciclo sedimentar que se prolongará até ao Kimmeridgiano médio 

(VANNEY e MOUGENOT, 198 1). 

A última morfologia de distensão observada no continente é datada do 

Cretácico superior, resultando numa reconquista marinha operada pela transgressão 
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Cenomaniana. A partir de então, assiste-se ao desaparecimento do relevo-barreira. Pela 

primeira vez na história da Bacia Lusitaniana a plataforma é única e apresenta uma 

uniformidade morfológica, encontrando-se aberta às influências oceânicas. 

A passagem Mesozóico-Cenozóico é assinalada pela aparição de mecanismos 

morfo-estruturais novos que persistem até à actualidade. Passa-se de um regime de 

distensão para morfologias de compressão, com mudança do campo de tensões e, 

consequentemente, novas reorientações postas em jogo que induzem uma resposta dos 

terrenos a esta mudança (VANNEY e MOUGENOT, 198 1). 

O intervalo Cretácico superior - Eocénico médio caracteriza-se por uma 

permanente instabilidade do soco: rejogo da falha da Nazaré, remobilização dos 

diapiros e instalação dos maciços hipovulcânicos de Sintra, Sines e de Monchique 

ligados entre si, por um desligamento esquerdo profundo que não se manifesta à 

superfície senão nestes maciços. 

A instabilidade tectónica referida encontra-se associada à abertura do Atlântico 

Sul, onde, a placa Afiricana se desloca para N aproximando-se da placa Ibérica, 

originando uma zona de subducção, a formação da Cordilheira Bética e à translação do 

bloco Ibérico para N. Durante o Eocénico médio a crosta oceânica recentemente 

, formada no Golfo da Gasconha, é destruída por subducção ao longo da margem 

Galaico-Cantábrica, em paralelo com a formação dos Pirinéus por colisão continental 

(VANNEY e MOUGENOT, 198 1). 

Durante o Eocénico a compressão irá apresentar uma orientação constante 

segundo a direcção NNE-SSW, passando a N-S no Miocénico (RIBEIRO et al. , 

1979). No final do Miocénico assiste-se à formação do segmento ibérico da cadeia 

alpina, o campo de tensões é homogéneo, estando o o3 orientado segundo uma 

direcção uniforme e próxima de NNW-SSE em toda a península Ibérica. Assiste-se a 
/ 

movimentos positivos do soco devidos à fase compressiva, testemunhados por rejogos 

ao longo dos acidentes tardi-hercínicos (RIBEIRO, 1984). 
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3.2- Neotectónica 

O grau de actividade de algumas falhas observadas em Portugal caracterizam 

uma actividade moderadamente alta entre 0,005 cmíano a 0,l cmíano. 

A análise dos registos sísmicos de 26 de Dezembro de 1962 permite concluir 

que a falha Nazaré - Pombal corresponde a desligamento direito, com pequena 

componente inversa de direcção ENE-WSW. Análise dos sedimentos circundantes a 

esta fiactura indicam fases activas no Cretácico médio, Eocénico superior e 

Neogénico. (RIBEIRO, 1984). 

Segundo RIBEIRO (1984) as condições tectónicas durante o Miocénico final e 

o Quaternário são semelhantes, observando-se, no entanto, uma variação da orientação 

da compressão máxima do Atlântico para o interior da península. No Quaternário 

acentua-se a curvatura da trajectória junto à margem atlântica WNW-ESE, enquanto o 

interior da península apresenta uma orientação NNW-SSE, situação diferente à 

observada no Miocénico (Fig. 111.1 I). A alteração na direcção do campo de tensões 

está associada à lenta aproximação da placa Africana e da subplaca Ibérica. 

Fig. 111.11- Trajectórias das compressões no Miocénico superior e Quaternário (enquadrado). 1 - 
Vector de deslocamento relativo às placas Europa e Áfiica, em domínio continental; 2 - idem, 
em domínio oceânico; 3 - falha Açores-Gibraltar; 4 - trajectórias de ol ou de o2 (RIBEIRO, 
1984). 
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3.3- Estrutura da Região do Baixo Vouga 

Como se referiu anteriormente, a estrutura geral da região do Baixo Vouga é a 

de um sinclinal muito aberto, algo assimétrico mergulhante para NW. As camadas 

cretácicas assentam em discordância estratigráfica e angular sobre o Complexo Xisto- 

Grauváquico ante-Ordovícico, constituíndo um espesso e complexo sistema 

sedimentar. 

A Norte o contacto Cretácico - Paleozóico situa-se próximo dos -350 m de 

profundidade, no entanto, tendo em atenção a disposição geral dos sedimentos na 

região, este dever-se-ia localizar perto dos -400 m (Fig.III.12). A diferença nas cotas, 

ou seja, cota do contacto observada e a prevista (segundo a "estrutura" geral da bacia) 

encontra-se em concordância com a tendência-do soco nessa região, ou seja, o flanco 

Norte corresponde a um dos extremos do Fosso Lusitaniano mais elevado, enquanto o 

flanco Sul é consequência do anticlinal de Palhaça que bascula ligeiramente para NW. 

,ii,oia - n: de invrntiiiodo luto 

I - Zona drenanle da captayão 

- Q"at.rnb<io 

- Carnpaniano - Maestriditiano 

a - ruioniina mp. - Senotiiano inl. 

- Ceiionmniano rup. - Iuioniano inl. 

a - ael*5ia,,o 

- &"!e -0,do"i'ico 

~ i g .  III.12- Corte geológico interpretativo do Cretácico na Bacia do Baixo Vouga (PEIXINHO de 
CRISTO, 1985). 
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As deformações estruturais observadas na região do Baixo Vouga, 

correspondem de um modo geral, a uma adaptação da cobertura sedimentar às 

fracturas do soco hercínico. Da análise ao mapa geológico da região (Fig. III.4), 

verifica-se que a tectonização afectou todos os sedimentos até ao final do Cretácico, 

enquanto os depósitos quaternários, apresentam-se localmente deslocados. 

O estilo tectónico observado caracteriza-se pela ocorrência de família de 

acidentes de direcções várias em correspondência, quase sempre, com uma reactivação 

pós-hercínica do jogo de fracturas tardi-hercínicas. Este tipo de estruturas está 

representado por falhas tipo "rotacional" e em "teclas de piano", ou seja, fracturas 

subverticais, direitas, orientadas segundo dois sistemas ortogonais. No seu conjunto, 

estes acidentes levam à compartimentação da bacia em blocos, proporcionando 

movimentos de afundimento elou levantamento de diferentes amplitudes ao longo dos 

planos de falha (RIBEIRO et a1.,1979; BARBOSA, 1981). 

Na região foram identificadas duas direcções principais de Eracturação: 

- acidentes com direcção N-S coincidentes com a orientação dos horts e 

grabens formados durante o Jurássico superior - Cretácico, associados à 

abertura do Atlântico. Com atitude semelhante encontra-se a fractura que corta 

a região do Baixo Vouga, aproximadamente a Este de Palhaça, desenvolvendo- 

se para Norte até Mamodeiro, o rejeito observado é da ordem dos 20 m 

(BARBOSA, 19 8 1). Estudos geoflsicos efectuados na região detectaram a - 
existência de uma outra falha, não aflorante, de direcção aproximadamente N-S 

e com um rejeito que ronda os 50 m, que corta a bacia sensivelmente entre 

Nariz e Cacia (MARQUES da SILVA, 1990; MARQUES da SILVA, 1992); 

- falhas de direcção NNW-SSE, coincidentes com a orientação dos 

grandes deslocamentos tardi-hercínicos. 

, No interior dos blocos delimitados por estes acidentes de grande escala, a 

cobertura mantém um estilo sub-tabular, apresentando apenas deformações de grande 

raio de curvatura. 
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HIDROGEOLOGIA 

O abastecimento de água aos concelhos ribeirinhos de Aveiro tem sido 

efectuado desde sempre através de reservas hídricas subterrâneas. Actualmente o 

aproveitamento de água superficial só se verifica nas proximidades dos rios, onde por 

extracção dire.cta se utiliza a água superficial para regadio em culturas marginais. 

Até aos anos 60 a utilização de reservas hídricas subterrâneas, consistia 
, . 

principalmente na exploração das unidades quatemárias, devido à elevada 

produtividade dos estratos e '  à facilidade de exploração.Em consequência do enome 

desenvolvimento industrial e populacional que se assiste na região de Aveiro, verifica-, 

se desde então, a uma procura crescente de água para o abastecimento público. As 

unidades cretácicas passam, desde essa altura, a constituir a reserva hídrica subterrânea 

mais importante da região. Por outro lado, regista-se um aumento dos níveis de 

poluição no aquífero Quatemário. Do ponto de vista hidrogeológico na região de 

Aveiro considera-se a existência de duas grandes unidades: ,o sistema aquífero 

Quatemário e o sistema multiaquífero Cretácico. ,<, , , / .C. , , s ,  i' , ' .  . 

4.1- Sistema Aquífero Quaternário 

Instalados nos sedimentos quatemários, os poços e furos, relativamente 

superficiais, exploram as reservas hídricas existentes nos vários níveis de depósitos de 

praias antigas e de terraços fluviais. Estes depósitos situam-se a cotas sucessivamente 
, 

mais baixas em direcção +o litoral, sendo reforçados para ocidente $0; bmd'cobertuia -- 

cólica e dunar. O sistema aquífero quatemário é controlado inferiormente pelo 
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substracto argiloso impermeável do Cretácico superior (arenitos e argilas de Aveiro), 

ou pelos xistos do Maciço Hespérico. 

No seu conjunto, os sedimentos quaternários apresentam uma espessura média - 

de cerca de 40 m, verificando-se no entanto, aumentos de espessura para Oeste e para 

Sul, biselando à medida que se avança para Este e para Norte. 

A recarga do sistema processa-se quase exclusivamente a partir da infiltração 

directa da precipitação. Se se considerar a extensão máxima da região do Baixo 

Vouga, o sistema hídrico Quaternário ocupa aproximadamente uma área que ronda os 

650 krn2. Com base neste valor estima-se um valor da recarga do sistema entre 200 a 

250 ~ m ~ l a n o ,  já que a precipitação média anual na bacia é cerca de 1 000 mm, 

calculando um valor para a recarga entre 310 e 385 l/m2 e admitindo que a área de 

recarga corresponde à área total coberta pelo Quaternário (PEIXINHO de CRISTO, 

1985). 

O sistema aquífero Quaternário é constituído por várias camadas sobrepostas, 

com ou sem ligação hidraúlica, nas quais se pode individualizar dois p p o s  de 

unidades principais, respectivamente: I , \ .  

i) o primeiro.. é constituído pelas formacões de idade plistocénica, 
- 

representadas na região por terraços fluviais e praias antigas. Apresentam uma 

, 
I ' extensão de afloramentos relativamente grande, embora com carácter 

descontínuo. Estas camadas formam, do ponto de vista geomorfológico, 

plataformas bem definidas constituíndo formações aquíferas de carácter mais ou 

menos local, devido aos diferentes níveis altimétricos a que se encontram. São 

alimentados facilmente por recarga vertical ou lateral. 
I 

I ' .  
I I I ! 

ii) o segundo, representado pelas camadas holocénicas, é constituído pelo 

sistema deltaico do rio Vouga, pelo sistema de praias e aluviões modernos. 

Nestas formações é possível considerar a existência de duas unidades aquíferas 

sobrepostas: uma superficial essencialmente arenosa, que se comporta - 
hidraulicamente como um aquífero livre, assente sobre níveis de lodos 
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orgânicos. A mais .- . profunda é constituída fundamentalmente por areias 

grosseiras com passagem a argilas, apresentando características hidraúlicas de 

um aquífero semi-confinado a confinado pelo tecto de lodos orgânicos 
-. 

(BARBOSA, 1981, PEIXINHO de CRISTO, 1985; MARQUES da SILVA, 

1990). 

Os dois subsistemas aquíferos, o superior e o inferior, encontram-se em 
. . -  - 

contacto com água salgada, quer junto ao litoral, quer ao longo da ria de Aveiro 

(MARQUES da SILVA, et al., 1993). As águas podem apresentar localmente elevado 

teor em cloretos, em particular nos furos e poços localizados junto ao litoral e nas 

proximidades da &a de Aveiro (BARBOSA, 198 1; PEIXINHO de CRISTO, 1985). - 

4.2- Sistema Multiaquífero Cretácico ' 

Um sistema multiaquífero deve ser considerado como uma combinação de 

formações hidrogeologicamente permeáveis, com outras semi-permeáveis ou 

impermeáveis. A sequência vertical de formações hidrogeológicas determina a 

localização em profundidade das camadas produtivas, cujo aproveitamento depende da 
1, qualidade da água e de factores económicos. . . 

1 '  

. . 

O sistema aquífero Cretácico do Baixo Vouga está instalado nas formações 
. . 

detríticas do Belasiano nas camadas carbonatadas do Cenomaniano (c2), na 
I , % ,  , 

sequência detrítica do Turoniano (C') e base do Coniaciano (c4), constituindo, - - no seu- 

conjunto, um sistema multiaquífero. Os xistos &-ecâmbricos podem ser considerados 
i .  I 

impermeáveis e constituem grande parte da base deste sistema aquífero. . i ; . 1, -  
I* 

r 
' . .  

I < 8 .  , I > I  

As cinco unidades cretácicas . - - litostratigráficas descritas anteriormente 

, apresentam comportamentos hidrogeológicos distintos, respectivamente: 
3; \ " \ 
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i) 'c5 - Arenitos e Argilas de Aveiro: constituem o tecto do sistema 

multiaquífero. Esta unidade é composta essencialmente por argilas elou margas 

e é considerada, a efeitos práticos, como impermeável. Dada a grande extensão 

dos afloramentos, esta formação cobre uma grande parte da área ocupada pelas 

outras unidades cretácicas, isolando o sistema aquífero Cretácico do 

Quatemário superficial. Verifica-se um aumento de espessuras do interior para 

a costa e de Norte para Sul, atingindo valores médios da ordem dos ,140 m 

(SARAIVA et al., 1983); 

I \ ,  . . . ii) c 4  - Grés Grosseiros Superiores: esta unidade é constituída por uma 

alternância 'de' argilas e grés, observando-se um predomínio da componente 

argilosa no topo da formação. A heterogeneidade litológica reflete-se nas 

características hidrológicas da formação, ou seja, a zona média e superior 

apresenta um grau de permeabilidade baixo, que leva a um aumento na 

mineralização da água. 

Devido à acentuada anisotropia, onde se registam valores de 

permeabilidade vertical menores que os de permeabilidade horizontal, os "grés 

grosseiros superiores" são considerados do ponto de vista hidrogeológico como 

aquitardo (MARQUES da SILVA, 1990); 

iii) c 3  - Grés Micáceos Finos a Muito Finos: constituída por uma 

sequência negativa de areias muito finas a muito grosseiras, esta unidade é 

limitada por argilas micáceas por vezes com matéria orgânica. Representa a 

unidade mais permeável de todo o sistema multiaquífero cretácico (MARQUES 

da SILVA, 1990). 

iv) c 2  - Forrnacão Carbonatada: apresentando espessuras e fácies 

variadas ao longo da região do Baixo Vouga, verifica-se uma diminuição de 

possança de Sul para Nordeste. Esta unidade apresenta características 

hidraúlicas e hidroquímicas boas. 
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-i 

v) ~ 1 - 2  - Grés Grosseiros Inferiores: do ponto de vista litológico esta 

unidade apresenta características mais ou menos homogéneas. Todavia, do 

ponto de vista hidrogeológico, nomeadamente através das características 

químicas, piezométricas e características de permeabilidade, é possível 

diferenciar três sub-unidades, respectivamente: 

- uma sequência mais superficial, subjacente à Formação 

Carbonatada, apresenta águas de boa qualidade química e produtividade 

elevada. Inferiormente é limitada por uma camada argilosa; 

- uma sequência média é constituída por um grés cimentado 

alternando com níveis argilosos. Comparativamente com a unidade 

suprajacente, apresenta menor permeabilidade e águas mais 

mineralizadas. É limitada por leitos argilosos; 

- uma sequência inferior é constituída por grés mais grosseiro e 

mais cimentado que o nível médio. Se comparada com as sequências 

superiores, esta camada revela-se ainda menos permeável, que se traduz 

em águas mais salinizadas (MARQUES da SILVA, 1990). 

A separação em três sub-unidades acima descrita, apenas se observa a W da 

falha de direcção N-S não aflorante, enquanto a E as unidades permeáveis do 

Cretácico inferior apresentam teores de mineralização baixos (MARQUES da SILVA, 

1992). 

No Quadro 111.1 apresenta-se um quadro sinóptico das formações 

hidrogeológicas que constituem o sistema multicamada Cretácico. 

Do ponto de vista hidráulico, o sistema multiaquífero Cretácico representa um 

sistema confinado, constituído por sequências sedimentares do Cretácico inferior ao 

Cretácico superior. É representado pelas sequências dos "Grés Grosseiros Inferiores" 

do  elasi ia no, pela Formação Carbonatada de idade cenomaniana e pelos "Grés 

Micáceos Finos a Muito Finos" do Turoniano e parte dos "grés grosseiros superiores", 

essencialmente Coniacianos. 
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Quadro 111.1- Formações hidrogeológicas da Bacia do Baixo Vouga: sistema superficial Quaternário e 
sistema multiaquífero Cretácico (MARQUES da SILVA, 1990). 

De um modo geral, o sistema multiaquífero é composto por uma altemância de 

arenitos e argilas, onde os leitos carbonatados representam entre 1 a 8 % da espessura 

total dos sedimentos depositados. 
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afloramento representa a única exposição à superficie dos níveis permeáveis, uma vez 

que no flanco Norte e Sul do sinclinal as camadas encontram-se sobrepostas quer pelas 
-- 

formações do Cretácico superior impermeáveis quer pelos depósitos de idade 

quaternária. 

Fig. 111.13- Suposto mapa de níveis piezométricos anterior a 1963. São visíveis as diferentes direcções 
de fluxo subterrâneo a partir dos flancos do sinclinal, que se juntam à direcção principal de 
fluxo, de direcqão E-W segundo o eixo do sinclinal (MARQUES da SILVA, 1990). 

Aflorando entre o sistema multiaquífero principal e as camadas impermeáveis 

do Cretácico superior ("Arenitos e Argilas de Aveiro"), os "Grés _C --- Grosseiros _ 

Superiores" - - comportam-se do ponto de vista hidráulico - -- -c=~- aquitardo, apresentando 

uma espessura média de cerca de 150 m. 
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As - formações cretácicas na área central da região de Aveiro mergulham . 

suavemente para W, no sentido da costa, verificando-se um aumento de espessura em -.. d 

direcção ao mar (Fig. III.14), que não é acompanhado por um aumento de "capacidade 

aquífera" devido a variações laterais de fácies (MARQUES da SILVA 1990). 

'RICA 1987 

i, O I R E C Ç ~ O  DO FLUXO SUBTERRANEO 

0 ~ U A T E R N ~ R I O  

. C ~ - A P U I T A R D O  

C'-' SUPERIOR - A O U ~ F E R O  

I N F E R I O R - A O U ~ F E R O  SALOBRO 

TRIÁSICO 

PRECÂM&R~CO 

Fig. 111.14- Perfil hidrogeológico do sistema Cretácico. Depressão na superfície piezométrica (1987), 
localizada nos arredores da cidade de Aveiro (MARQUES da SILVA, 1990). 

Aponta-se para valores de 11 ~ m ~ l a n o  como a recarga média do sistema 

multiaquífero Cretácico. Este valor só é possível admitindo uma infiltração de 200 

mdano no sector livre periférico (PEIXINHO de CRISTO, 1985; MARQUES da 

SILVA, 1990). . , 

Ensaios de caudal , efectuados no sistema apontam para valores de 

transmissividade da ordem de 200 m2/dia no sector N do aquífero e de 300 a 400m2/dia 

nos sectores centro e Sul. Observa-se um decréscimo nos valores de transmissividade à 

medida que se avança para o litoral com valores que rodam os 100 m2/dia. Os 

coeficientes de armazenamento calculados variam entre 1 0 ~ ~  e 10-~ havendo casos já da 

ordemdos 1 0 - ~  (MARQUES da SILVA et al., 1993). 
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Estudos geofisicos realizados na região de Aveiro identificaram dois grandes 

acidentes que cortam as formações cretácias. Estas falhas contudo, parecem não actuar 

como barreiras impermeáveis, permitindo a passagem de fluxo subterrâneo entre 

blocos. O sector oriental da falha com direcção N-S (não aflorante) apresenta um valor 

de carga hidraúlica superior ao do sector ocidental. Em regime não influenciado os 

gradientes piezométricos são da ordem dos 10-', indicando um fluxo relativamente 

pequeno (MARQUES da SILVA, 1990). 

Registos de sondagens e ensaios sísmicos de reflexão efectuados na plataforma 

continental ao largo de Aveiro, estão de acordo com a continuidade lateral do sistema 

cretácico para a zona submarina (VANNEY e MOUGENOT, 1981). No entanto, não 

se sabe se e onde as camadas permeáveis afloram sob o oceano,' ou se continuam 

protegidas pelo tecto argiloso impermeável. Há ainda ,a  considerar a possível 

existência de acidentes tectónicos que possam estabelecer uma ligação hidraúlica entre 

as camadas permeáveis e o mar. Admite-se que'parte da descarga seja feita para o 

oceano, no sector Sudoeste do sistema (PEIXINHO de CRISTO et a[., 1997a). 

Actualmente, devido ao enorme consumo de água na região, os níveis 

piezométricos da quase totalidade dos furos amostrados apresentam -- - cotas abaixo do 

nível do mar, tendo-se registado descidas nos níveis piezométricos da ordem dos -40 m 

(Fig. 111.15). A Norte de Aveiro, devido à sobreexploração deste sistema desde 1963, 

estima-se que o déficit hídrico é de 1,5 a 2,O hm3/ano (PEIXINHO de CRISTO et a[., 

1997a). 

O ritmo acelerado de exploração do sistema- multiaquífero Cretácico já - - 
conduziu a uma inversão de sentido do fluxo natural na região ocidental da bacia, ou 

seja, a exploração de água doce faz-se fundamentalmente, à custa das reservas 

existentes na parte submarina do sistema, o que poderá conduzir num futuro a uma 

contaminação por intrusão marinha. 
r 
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Sentido do Fluxo 

/- Isopiezas 

Fig. 111.15- Superfície piezométrica do sistema multiaquífero Cretácico do Baixo Vouga (Março de 
1996). É visível a existência de diversas depressões nos níveis piezométricos na área central da 
bacia próximo da cidade de Aveiro. Observa-se uma inversão do fluxo natural em toda a zona 
costeira ( adaptado de PEIXINHO de CRISTO et al., 1997a). 

Observações da piezometria realizadas na região demostraram uma recuperação 

do sistema durante os meses de Inverno, sendo esta principalmente devida mais a uma 

importante diminuição das extracções, do que a um aumento de recarga (MARQUES 

da SILVA, 1990). 

Estudo desenvolvido na região por PEIXINHO de CRISTO et al. (1997a), 

descrevem duas situações distintas relativamente à exploração das águas subterrâneas: 

- piezómetros que revelam tendência para uma contínua, porém lenta, 

descida dos níveis respectivamente nas zonas de Bunheiro, Murtosa, Quintas do 

Sul e Torreira; 

- piezómetros que apresentam tendência generalizada para uma 

acentuada descida dos níveis, reflectindo os efeitos da sobreexploração a que o 

sistema tem sido submetido, particulamente, nas zonas de Aveiro, Gafanha e 

Ílhavo. 
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Os mesmos autores referem ainda que nas áreas mais intensamente exploradas - 

Cacia, Aveiro, Gafanha, Ílhavo - tem sido observado rebaixamentos médios anuais da 

ordem de 1,50 m desde os princípios da década de 80. Contudo, na zona de Aveiro o 

rebaixamento registado foi de quase 15 metros para um período de sete anos (Fig. 

111.16). 

o 
cota -5 

(m) -10 

-1 5 
8 9 90 9 1 92 93 94 9 5 96 

Anos 

Fig. 111.16- Evolução piezométrica no sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro. Piezómetro 
instalado no fwo RN5 - Azurva, Aveiro (PEIXINHO de CRISTO et al., 1997a). 

Aproximadamente L a partir de 1997 o abastecimento de água para uso urbano 

tem sido garantido na sua maioria através da captação de águas superficiais, em terraço 

adjacente ao .rio Vouga, junto à povoação de Carvoeiro, o que tem levado a uma 

recuperação, que já se verifica, do sistema multiaquífero Cretácico. 
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5- CLIMATOLOGIA 

5.1- Precipitação e Temperatura na Região de Aveiro 

Com vista a uma caracterização climática genérica da região do Baixo Vouga 

apresentam-se os valores médios mensais de precipitação de quatro estações 

meteorológicas, nomeadamente das estações de S.Jacinto e da Gafanha da Nazaré 

situadas perto do litoral e das estações de Albergaria-a-Velha e de Oliveira do Bairro 

localizadas mais para o interior (Tabela 111.1). Os dados referentes à estaqão de 

S.Jacinto foram cedidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 

(I.N.M.G.), enquanto que os restantes, foram retirados da "Rede Climatológica das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Mondego, Vouga e Lis" (PEIXINHO de CRISTO et al., 

1997'0). 

A localização geográfica das estações e os anos de observações meteorológicos 

analisadas são os seguintes: 

Albergaria-a-Velha: Latitude: 40" 41' N 

Longitude: 8" 29' WG 

Altitude: 13 1 m 

Anos de observação: 193 1 - 1996 

S. Jacinto: Latitude: 40" 39' N 

Longitude: 8' 44' WG 

Altitude: 8 m 

Anos de observação: 1961 - 1990 

Gafanha da Nazaré: Latitude: 40" 37' N 

Longitude: 8" 42' WG 
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Altitude: 8 m 

Anos de observação: 1949 - 1996 

Oliveira do Bairro: Latitude: 40" 3 1' N 

Longitude: 8" 29' WG 

A1titude:óO m 

Anos de observação: 193 1 - 1996 

Verifica-se uma distribuição regular da precipitação aproximadamente de 

Outubro até AbrilIMaio. A precipitação média anual calculada para a região oscila 

entre 841 e 1274 mm, valores registados nas estações de S. Jacinto e de Albergaria-a- 

Velha respectivamente. 

Tabela 111.1 
Precipitação média mensal (mm) observada nas estações de Albergaria-a-Velha, S. Jacinto, Gafanha 

da Nazaré e Oliveira do Bairro 

A temperatura média anual na região é de 14,4 "C, valor obtido na estação 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

Ano 

meteorológica de S. Jacinto. Na Tabela 111.2 apresentam-se os valores médios mensais 

Albergaria-a-Velha 
(1931-1996) 

185,3 

147,6 

132,2 

107,9 

92,9 

493 

17,l 

20,6 

62,s 

125,3 

153,9 

179,4 

1274.5 

S.Jacinto 
(1961-1990) 

113,7 

122,6 

72,5 

69,l 

58,7 

29,s 

9,4 

10,4 

36,l 

80,8 

111,l 

126,s 

841,O 

Gafanha da Nazaré 
(1949-1996) 

136,O 

126,5 

91,7 

73,6 

76,4 

31,s 

8,o 

13,9 

43,2 

107,4 

128,s 

124,9 

962,2 

Oliveira do Bairro 
(1931-1996) 

150,3 

122,9 

115,O 

87,6 

753 

35,4 

11,l 

17,7 

48,6 

104,3 

135,s 

153,4 

1057,6 
--- 
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da temperatura calculados a partir de uma série de trinta anos, de 196 1 a 1990, para a 

estação de S. Jacinto. Os registos da temperatura foram cedidos pelo I.N.M.G.. 

A Fig. 111.17 apresenta a variação da precipitação e da temperatura (médias 

mensais) em função dos meses do ano, valores obtidos com base numa série de trinta 

anos (1961 a 1990), observados na estação meteorológica de S. Jacinto. 

Tabela 111.2 
Temperatura média mensal registada na estação de S.Jacinto, valores obtidos com base numa série de 

trinta anos (1961 a 1990) 

1 2  3 4 5 6 7 8  9 1 0 1 1 1 2  
Mês 

I a Precipitação - Temperatura I 

18,6 "C 

18,3 "C 

18,l "C 

16,2 "C 

12,9 "C 

10,6 "C 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Fig. 111.16- Variação da temperatura e precipitação (médias mensais) em função dos meses do ano na 
estação de S. Jacinto. 

10,O "C 

10,8 "C 

12,l "C 

13,2 'C 

15,1 "C 

17,3 "C 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 
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5.2- Evapotranspiração na Região de Aveiro 

- 

Como se sabe, da precipitação média anual ocorrida, apenas uma fracção irá 

constituir parte das reservas hídricas subterrâneas. A restante perder-se-á, 

fundamentalmente, através da evapotranspiração, ou seja, através da passagem da água 

no estado líquido ao estado de vapor, directamente elou através da flora, regressando à 

atmosfera sob a forma de vapor. 

Num balanço hídrico poderá haver diferenciação dos processos de 

eva~otranspiracão potencial (ETP) e de evapotranspiração real (ETR). O primeiro - 

ETP - é definido como a perda de água num solo coberto de vegetação em crescimento 

activo e dotado de humidade suficiente para a utilização máxima das plantas, ou seja, 

sem deficiência de alimentação de água. O segundo, ETR, evapotranspiração real, é 

definido como a quantidade real de água que é perdida do solo e através do 

metabolismo das plantas para a atmosfera sob a forma de vapor de água. O valor de 

ETR é sempre inferior ou igual ao da evapotranspiração potencial. 
- 

Evapotranspiracão Potencial - ETP 

O método de Thomthwaite utiliza fundamentalmente a temperatura do ar para 

calcular a evapotranspiração potencial, tendo em conta o índice de calor mensal (i) de 

cada um dos doze meses consecutivos do ano, o índice calórico anual (I) e o número 

de horas de luz por dia para a região. São usadas as seguintes expressões: 

ETP=KE (evapotranspiração potencial mensal valor corrigido) 

K = (N d2) 1 360 (factor de correcção) 

E =  161 30 (lOT/I)a (evaporação potencial diária, não corrigida (mm)) 

a = (6,75 x 10" x I ~ )  - (7,71 x 10-~  x I ~ ) +  (0,01792'~ I) + 0,49239 

I = Z i  

i = (Tl5) 1,514 
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onde, 

N - número máximo de horas de sol segundo a latitude (valor tabelado) 

d - número de dias do mês 

T - temperatura média mensal ("C) 

I - índice calórico anual 

i - índice calórico mensal, segundo a latitude (valor tabelado) 

Evapotranspiração Real - ETR 

Segundo o método de Thornthwaite a evapotranpiração real ou 

evapotranspiração efectiva determina-se através de um simples balanço, isto é: 

(evapotranspiração real mensal) ETR=P- EXC-t. AR 

onde, 

P - precipitação média mensal 

EXC - excedentes (infiltração mais escoamento superficial) 

AR - incremento da reserva de água no solo 

A utilização desta expressão de balanço requer o preenchimento das seguintes 

condições: 

- a infiltração inicia-se a partir do momento em que a capacidade de 

campo do solo está completa; 

- a ETR é igual à ETP, quando a precipitação é igual ou superior a esta, 

ou quando o solo estiver provido de humidade suficiente, para repor o défice; 

- a ETR é igual à precipitação, quando esta é inferior à ETP e não existe 

reserva de água no solo suficiente para compensar a diferença; 

- quando a precipitação é inferior à ETP e a reserva de água no solo não 

cobre o défice em água, a ETR é igual à soma da precipitação com a reserva de 

água no solo. Considera-se défice em água a diferença entre os valores de 

evapotranspiração potencial e evapotranspiração real. 
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Cálculo da Evapotranspiragão Potencial e Real na Região do 
Baixo Vouga 

Na Tabela 111.3 apresentam-se as distribuições mensais de evapotranspiração 

potencial (ETP) e de evapotranspiração real (ETR) determinadas através do método de 

Thornthwaite para a estação meteorológica de S.Jacinto. Os valores apresentados 

foram calculados a partir de uma série de trinta anos, 1961 a 1990, admitindo que a 

reserva de água no solo é igual a 100 mm. 

Tabela 111.3 
Valores de ETP e de ETR (expressa em rnrn). Cálculos efectuadas através das equações de 

Thornthwaite, com base nos valores obtidos na estação meteorológica de S. Jacinto. 

Evapotranspiração Potencial 
(ETP) 

Evapotranspiração Real 
(ETR) 

Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 
Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Ano 

Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 
Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Ano 

82,O 
62,5 
39,8 
27,9 
27,O 
32,9 
44,O 
55,3 
72,7 
92,l 
100,2 
91,2 
727,6 

36,l 
62,5 
39,8 
27,9 
27,O 
32,9 
44,O 
55,3 
72,7 
92,1 
33,O 
10,4 

533,7 
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1 AMOSTRAGEM 

Com vista à caracterização hidrogeoquímica e isotópica do sistema 

multiaquífero Cretácico da região do Baixo Vouga, foram efectuadas entre Março de 

1993 e Fevereiro de 1995, cinco campanhas de amostragem de água subterrânea, na 

área compreendida entre Vagos e Torreira. Foram seleccionados 27 furos cuja 

localização se ilustra no mapa da Fig. IV.l, apresentando-se na Tabela IV.l a 

respectiva identificação. 

Tabela IV.1 
Identificaqão dos locais amostrados do sistema multiaquífero Cretácico 

* S.M.Aveiro - Serviços Municipalizados de Aveiro 
** ~ . ~ . Í l h a v o  - Serviços Municipalizados de Ílhavo 
*** G.M.Murtosa- Câmara Municipal da Murtosa 

No de 
Invent. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Referência 

JK9 -Depósito / S.M.Aveiro* 

AC2 - Eucalipto / S.M.Aveiro 

AC9 - Mamodeiro / S.M.Aveiro 

AC3 - Gafanha / ~ . ~ . Í l h a v o * *  

AC4 - Barra / ~ . ~ . Í l h a v o  

JK6 - Sol Posto / S.M.Aveiro 

AC10 - Esgueira 1 S.M.Aveiro 

AC8 - Silva1 / S.M.Aveiro 

AC6 - S. Bernardo / S.M.Aveh-o 

JK1- Moitinhos / ~ . ~ . Í l h a v o  

AC2 - Ílhavo / ~ . ~ . Í l h a v o  

AC2 - Bresfor / Gafanha 

AC1 - Frilca / Gafanha 

AC1 - Base Aérea / S. Jacinto 

No de 
Invent. 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Referência 

JK1 - Oliveirinha / S.M.Aveiro 

AC1- Velho / S. Hidraúlica do Mondego 

AC1- Fábrica Papel Ilhavense / Gafanha 

AC2 - Vista Alegre 1 Ílhavo 

AC1 - Torreira / C.M.Murtosa*** 

JK2 - Mama Parda 1 C.M.Murtosa 

ACCP2 - Quimigal / Bèstida 

AC1 - Fáb. Automóveis Renault / Cacia 

AC69 - Portucel / Cacia 

AC1- J. P. Campos / Esgueira 

Fáb. Porcelanas Costa Verde 1 Vagos 

JK8 - Nariz 1 S.M.Aveiro 

Indusa / Fermentelos 
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Embora não sendo objectivo directo deste trabalho a caracterização isotópica e 

química do sistema aquífero Quaternário, devido às hipóteses formuladas sobre a 

dinâmica e o funcionamento do aquífero profundo foram efectuadas três amostragens 

de água subterrânea em furos e nascentes, que captam ou drenam o aquífero 

superficial. A localização dos vários pontos amostrados encontra-se no mapa da Fig. 

IV. 1 e na Tabela IV.2 a respectiva identificação. 

Tabela IV.2 
Identificação dos locais amostrados do sistema aquífero Quaternário 

* S.M.E. - Serviços Municipalizados de Estarreja 

Em todas as amostras de água colhidas ao longo das várias campanhas, foram 

determinadas as razões 2 ~ / 1 ~  e 180/160 e teor em trítio. In situ, foram efectuadas 

determinações dos valores de condutividade eléctrica, de temperatura e de pH. 

No de 
Invent. 

60 

6 1 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

Procedeu-se à determinação dos elementos maiores dissolvidos no sistema 

aquoso, nomeadamente, às determinações dos teores em HC0,-, C1-, SO;-, ~ a ' ,  K', 

ca2' e M ~ ~ ' .  As análises químicas foram efectuadas apenas nas amostras de água 

subterrânea pertencentes ao sistema multiaquífero Cretácico colhidas durante a 

primeira, segunda e última campanhas. Relativamente ao sistema Quatemário, apenas 

foram realizadas análises químicas (determinação dos elementos maiores), nas 

amostras de água colhidas durante a terceira e quinta campanhas. No decorrer da 

Referência 

Castelhana / Nascente 

Oliveirinha / Furo 

Fermentelos/ Nascente 

Fermentelos / Furo 

Vessada / Nascente 

Quimigal / Furo ACCP2 

Salreu / Nascente 

S. Jacinto / Furo 

No de 
Invent. 

68 

69 

70 

7 1 

72 

73 

74 

Referência 

AC1 -Vagos / S.M. Vagos (furo) 

AC2 - Vagos / S.M. Vagos (furo) 

AC3 - Vagos / S.M. Vagos (furo) 

SME-6 / Estarreja - S.M.E." (furo) 

SME-7 / Estarreja - S.M.E. (%o) 

SME-11 Estarreja - S.M.E. (furo) 

SME-2 / Estarreja - S.M.E. (furo) 
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última amostragem em Fevereiro de 1995, foram efectuadas in situ determinações do 

teor em alcalinidade. 

Fig. IV. 1- Mapa da região com localização dos furos e nascentes amostrados. A numeração de 1 a 27 
assinala os furos que captam o sistema multiaquífero Cretácico. A numeração de 60 a 74 
identifica as amostras colhidas no sistema aquífero Quaternário. 
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Efectuaram-se medições do teor em carbono-14 em todas as amostras de água 

subterrânea pertencentes ao sistema multiaquífero Cretácico colhidas durante a 

primeira campanha, em Março de 1993. A fim de se determinar qual a concentração 

em radiocarbono nas águas modernas da região, procedeu-se à amostragem e análise 

de duas amostras de água subterrânea do sistema aquífero Quaternário. 

Na última campanha de amostragem e pela primeira vez na Península Ibérica, 

procedeu-se à amostragem de água subterrânea para determinação das concentrações 

em gases nobres dissolvidos no sistema aquoso, ou seja, dos teores em He, Ne, Ar, Kr 

e Xe presentes na água subterrânea. Colheram-se 15 amostras de água em hros que 

captam o sistema profundo e em três captações pertencentes sistema superficial 

Quaternário. 

14 As determinações dos teores em C e em 3~ das amostras de água, foram 

realizadas no Laboratório de Isótopos Ambientais do I.T.N., tal como as 

determinações dos valores de 6180 e de ?j2~. As restantes análises foram efectuadas no 

Laboratório de Hidrologia Isotópica da A.I.E.A., em Viena (Áustria). 

As análises químicas das amostras de água colhidas durante a primeira e 

segunda campanhas, foram realizadas no Laboratório do Centro de Investigação do 

Ambiente, da Direcção Geral da Qualidade do Ambiente em Lisboa, enquanto as 

restantes foram realizadas em Viena, no Laboratório de Hidrologia Isotópica. 

No que se refere às determinações de gases nobres dissolvidos no sistema 

aquoso, estas foram realizadas pelo Lamont-Doherty Earth Observatory da 

Universidade de Columbia (EUA). 
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Relativamente a técnica de amostragem de água subterrânea para determinação 
14 de razões isotópicas, teores em 3~ e em C, dever-se-á ter em atenção todas as 

situações capazes de alterar a composição isotópica inicial do sistema, por exemplo 

por fiaccionamento isotópico resultante da evaporação da água "armazenada" em 

poços ou da água existente na tubagem do furo. Nestes dois casos a água amostrada 

poderá apresentar desvios (enriquecimento) da composição isotópica inicial. 

Na região de Aveiro, no caso particular do aquífero superior, evitou-se a 

colheita de amostras de água em poços, que embora sendo bastante frequentes na 

região, neste tipo de captação a água está sujeita a elevado grau de evaporação, 

desconhecendo-se ainda, a regularidade de utilização e a quantidade de água extraída. 

No caso particular dos furos, a fim de evitar a amostragem de água retida na tubagem, 

a colheita da amostra é efectuada entre quinze a vinte minutos após o início da 

bombagem. 

2.1- Determinação dos Valores de 6 2 ~  e de 6180 

A concentração das espécies isotópicas estáveis expressa-se de forma absoluta 

adimensional, através da notação delta (29, ou seja, desvio em permilagem ("/,,), 

obtida através da seguinte equação: 
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onde: 
18 Ramo,, representa a razão 2 ~ 1 1 ~  ou 0/160 medida na amostra, enquanto Rpad, se 

refere à mesma razão isotópica ( 2 ~ 1 1 ~  ou 180/160) determinada no padrão, 

Valores 6 positivos indicam concentrações em isótopos pesados superiores às 

do padrão, enquanto valores negativos correspondem a amostras empobrecidas nas 

espécies isotópicas pesadas, ou seja, em oxigénio-18 e em deutério relativamente ao 

padrão. A escolha da notação delta (6) justifica-se por ser mais simples obter valores 

de concentração relativamente a um padrão, através de espectrómetros de massa, do 

que a obtenção de concentrações absolutas nas amostras. 

O padrão adoptado que expressa as concentrações em oxigénio-18 (6180) e em 

deutério (tj2H) em amostras de água, em estudos hidrogeológicos, é o Vienna - 

Standard Mean Ocean Water (V-SMOW). Este representa uma mistura de água dos 

vários oceanos, ou seja, a composição isotópica média da água oceânica. Por 

conseguinte, a concentração isotópica da água do mar, expressa em unidades delta é, 

para F 2 ~  e 6180, próxima de O O/,, (CRAIG, 1961; FRITZ e FONTES, 1980; 

GONFIANTINI, 198 1). 

A técnica de amostragem de água para a determinação das razões isotópicas é 

relativamente simples. In situ as amostras de águas são armazenadas em fiascos 50 ml 

de polietileno de alta densidade de dupla tampa, com vista a evitar-se uma futura 

evaporação das amostras após a recolha. * 

Na determinação da composição isotópica em oxigénio e em hidrogénio foram 

aplicados respectivamente os métodos de EPSTEIN e MAYEDA na determinação dos 

valores de 6180, e o método de FRIEDMAN na determinação dos valores de F2H 

(GONFIANTINI, 198 1). No Laboratório de Isótopos Ambientais do ITN recorreu-se 

ao espectrómetro de massa SIRA 10 da VG ISOGAS nas medições de F2H e de 6180, 

enquanto em Viena foram utilizados os espectrómetros de massa VG Micromass e 
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Finnigan Mat 250, respectivamente na determinação das razões isotópicas 2 ~ / 1 ~  e 
18 0/160. A incerteza média associada aos resultados é de 0,l O/,, nos valores de 6180 e 

de 1 O/,, para valores de &'H. 

2.2- Determinação do Teor em 3~ 

Em estudos hidrogeológicos o teor em trítio determinado nas amostras de água 

é usualmente expresso em Unidades de Trítio (TU - Tritium Unit). Uma unidade de 

trítio (1 TU) é equivalente a 1 átomo de 3~ por cada 1018 átomos de 'H (PAYNE, 

1983). 

As análises de trítio das amostras de água foram efectuadas na sua totalidade no 

Laboratório de Isótopos Ambientais do I.T.N.. A técnica de amostragem é simples 

sendo necessário a colheita de 500 ml de água, que são armazenados em fiascos de 

polietileno de alta densidade. 

O método utilizado na determinação deste isótopo radioactivo foi o de 

enriquecimento por electrólise das amostras de água, com posterior medição desta 

espécie através de um detector de cintilação líquida (PACKARD TRI-CAIU3 2000 

CAILL). O método utilizado encontra-se descrito nos relatórios laboratoriais internos 

da A.I.E.A. (I.A.E.A., 1976). 

O valor médio do desvio padrão associado a esta técnica analítica varia com a 

concentração em TU da amostra, sendo, contudo, próximo de 0,7 TU. 

2.3- Determinação do Teor em 14c 

14 Para a determinação do teor em C das águas subterrâneas procedeu-se à 

precipitação in situ do carbono inorgânico total dissolvido (CITD) através de reacção 
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com BaC12, em condições de pH superiores a 9 (I.A.E.A., 1981). Em laboratório, a 

partir do precipitado (BaC03), processa-se a síntese de benzeno com vista à medição 

das taxas de contagem desta espécie radioactiva através de um detector de cintilação 

líquida PACKARD TRI-CARB 4530 (SOARES, 1989, pp. 41 -49). Os resultados 

obtidos são expressos em percentagem de carbono moderno - pmc. 

A determinação do teor em radiocarbono através da síntese de benzeno e 

utilização de um detector de cintilação líquida, requer uma quantidade mínima de 

carbono, aproximadamente 2,5 g. 

Tendo em atenção esta concentração mínima de carbono, calcula-se a partir da 

alcalinidade da água o volume necessário para se obter pelo menos esta quantidade de 

carbono. O valor médio do desvio padrão associado a esta técnica é função da 

concentração em carbono na amostra (precipitado), sendo o erro tanto maior quanto 

menor for o teor de carbono na amostra. 

2.4- Determinação dos valores de 613c 

Os valores de 613c determinados são expressos relativamente ao padrão 

internacional PDB. Estes são determinados a partir do C02 produzido durante o 

processo de síntese do benzeno, ou seja, a partir do BaC03 (precipitado obtido in situ). 

- A semelhança dos valores de 6 2 ~  e de 6180, os valores de 613c foram 

determinados no espectrómetro de massa SIRA 10 VG ISOGAS, instalado no 

Laboratório de Isótopos Ambientais do I.T.N.. A incerteza média que lhe está 

associada é de 0,l "/,,. Os resultados são expressos relativamente a PDB. 
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2.5- Determinação dos Teores em Gases Nobres 

Durante a campanha realizada em Fevereiro de 1995, procedeu-se à 

amostragem de água subterrânea para determinação dos teores em gases nobres (He, 

Ne, Ar, Kr e Xe) dissolvidos nos dois sistemas aquíferos, concretamente em três 

captações da unidade aquífera quaternária e quinze furos que captam a unidade 

multiaquífera cretácica. 

A colheita das amostras de água para determinação de gases nobres decorreu do 

seguinte modo: 

- A água ao sair do furo passa através de um tubo de cobre com 8 mm de 

diâmetro interno e aproximadamente 0,5 m de comprimento, dimensões que 

correspondem a cerca de 20 ml de água. Acoplados a uma das extremidades do 

tubo de cobre, encontram-se um tubo de plástico transparente, e, na outra 

extremidade, uma válvula reguladora do caudal de saída. A pressão da água 

aumenta no interior do tubo ao fazer-se actuar a válvula reguladora. A partir do 

momento em que não se observam quaisquer bolhas de ar no tubo de plástico 

transparente, dá-se início à amostragem. O tubo de cobre é então selado através 

de duas pinças de aço que se encontram junto às extremidades, ficando a 

amostra de água retida no interior do tubo de cobre. 

- Do início da montagem do equipamento de amostragem, à recolha da 

amostra corresponde aproximadamente um período de três horas. Durante este 

período são controlados, em simultâneo, três parâmetros, respectivamente: a 

condutividade eléctrica, o pH e a temperatura. Quando os valores obtidos nas 

três variáveis se mantêm constantes de uma leitura para a outra (cerca de 20 

minutos de intervalo), inicia-se a colheita da amostra. 
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Dado que se trata de um método que foi pela primeira vez realizado em 

Portugal, descreve-se de modo sucinto o procedimento laboratorial (STUTE, et al., 

' 1995a), embora esta técnica não se encontre disponível no nosso país: 

- Em laboratório, (neste caso Lamont-Doherty Earth Observatory), as 

amostras de água são transferidas do tubo de cobre para um recipiente de vidro. 

Este é aquecido, passando o vapor de água através de tubos capilares e de 

"traps". O vapor de água é retido ao atravessar uma mistura de neve carbónica e 

de álcool ("traps"), enquanto os gases "secos" se acumulam num recipiente 

onde, previamente, foi feito vazio. 

- Cerca de 2,5 % dos gases extraídos são, durante 10 minutos, aquecidos 

à temperatura de 800 "C num esponja de titânio, a fim de se remover todas as 

fracções químicas de hidrogénio. Os gases nobres que não são utilizados neste 

processo, são adsorvidos por carvão activo à temperatura de 14 "K. 

Posteriormente, cada espécie (He, Ne, Ar, Kr e Xe) é liberta do carvão por 

aquecimento e analisada por espectrometria de massa. 

O sistema é calibrado através dos valores de concentração em gases 

nobres atmosféricos (teores constantes). A calibração é conseguida através da 

medição das amostras em equilíbrio com o ar atmosférico, sob valores de 

pressão e de temperatura escolhidos pelo operador. O desvio padrão associado 

aos valores de temperatura obtidos por este método é cerca de 2 % para um 

intervalo de 2°C. 

Nas tabelas A-I a A-V, em anexo, apresentam-se os resultados das análises 

físico-químicas realizadas nas amostras de água, colhidas ao longo das cinco 
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campanhas. Os métodos utilizados na determinação dos parâmetros físico-químicos, 

encontram-se descritos no "Manual de Métodos Analíticos" (1989) editado pelo 

Laboratório do Centro de Investigação do Ambiente, em Lisboa. 

Em anexo na Tabela A-VI, é possível observar a evolução físico-química da 

quase totalidade dos furos amostrados (aquífero Cretácico), registo que por vezes, 

começa na altura em que o furo foi construído mantendo-se até à actualidade. Os 

dados foram na sua maioria cedidos pelos Serviços Municipalizados de Aveiro. 

Como já foi referido, determinaram-se in situ a temperatura, o pH e a 

condutividade eléctrica (CE). Dos parâmetros químicos efectuaram-se em laboratório 

as determinações dos teores em: cloretos, sulfatos, bicarbonatos, cálcio, sódio, 

potássio, nitratos e dureza total das amostras de água. A partir dos resultados da dureza 

total e cálcio, calculou-se, por diferença, o teor em magnésio. 

O erro de balanço de massas (ERB) foi um dos métodos utilizados no controlo 

dos resultados das análises químicas, através da seguinte expressão: 

ERB (%) = [(Ccatiões - Caniões) (Ccatiães + Caniões)] 100 

onde, 

Ccatiões - representa o somatório das espécies catiónicas expressas em meqll 

Caniõeç - representa o somatório das espécies aniónicas expressas em meqll 

O erro de balanço de massas é expresso em percentagem, sendo o máximo valor 

de erro adrnissível numa análise química proporcional à mineralização da amostra. No 

entanto, devido ao teor em M~~~ ser calculado por diferença, o uso desta expressão 

deverá ser aplicado com certo cuidado. Segundo CUSTÓDIO e LLAMAS (1983) o 

máximo valor de ERB admissível numa análise química, é função da condutividade 

eléctrica da água, variando de acordo com o seguinte quadro: 
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Condutividade eléctrica (pS/cm) 50 200 5 O0 2000 >2000 

I ERB máximo admissivel (%) 3 O 1 O 8 4 1 

Por outro lado, outros autores (FREEZE e CHERRY, 1979; MAZOR, 1991; 

APPELO e POSTMA, 1994), admitem como limite máximo de erro admissivel numa 

análise química o valor de 5 %, sendo este valor independente da mineralização das 

amostras. Dos resultados obtidos nas análises químicas (ver tabelas A-I a A-V em 

anexo) verifica-se que a maioria das amostras de água apresentam valores de ERB 

inferiores a 5 %. 

FREEZE e CHERRY (1979) referem ainda a relação existente entre os valores 

da condutividade eléctrica e o Total de Sólidos Dissolvidos (TSD) expresso em mgll, a 

qual possibilita uma análise qualitativa dos resultados das análises químicas, 

representada através da seguinte expressão: 

TSD = A CE 

onde: 

CE representa a condutividade eléctrica da amostra de água e A uma constante 

numérica compreeendida'entre 0,55 e 0,75. A equação IV.3 é aplicável apenas em 

águas pouco mineralizadas, ou seja, para valores de condutividade eléctrica menores 

que 2000 pS/cm. 

Publicações mais recentes na área da Hidroquímica (APPELO e POSTMA, 

1994) focam a relação existente entre a condutividade eléctrica e o somatório das 

espécies catiónicas ou das espécies aniónicas em solução, como método de controlo da 

qualidade dos resultados obtidos nas análises químicas, representada através da 

seguinte expressão: 
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Segundo os autores a equação IV.4, permite "definir a qualidade" dos 

resultados das análises químicas, uma vez que identifica a origem do afastamento à 

referida equação, ou seja, se o erro analítico está associado à determinação das 

espécies aniónicas e/ou das espécies catiónicas em solução. 
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As campanhas realizadas tiveram por objectivo a colheita de amostras de água 

para a realização de análises físico-químicas e isotópicas com vista à obtenção de 

resultados que possibilitassem uma caracterização da dinâmica do sistema 

multiaquífero Cretácico, em particular tendo como perspectiva a identificação de 

possíveis misturas de águas quer com sistema aquífero superior Quatemário, quer com 

o próprio rio Vouga, quer ainda na identificação de mecanismos intrusão marinha 

junto ao litoral elou nas proximidades da ria de Aveiro. 

Os resultados das análises realizadas às amostras de água subterrânea colhidas 

durante as várias campanhas apresentam-se nas tabelas A-I a A-V em anexo. 

O erro de balanço de massas (ERB) foi um dos métodos utilizados no controle 

dos resultados das análises químicas. Através dos valores do ERB, verifica-se que a 

quase totalidade dos resultados obtidos nas amostras, apresentam erros de balanço 

aceitáveis a excepção da colheita realizada em Outubro de 1993, onde se constata um 

erro sistemático nas determinações (Tabela V. 1). 

Por outro lado, parece existir um erro sistemático nas determinações feitas às 

amostras mais mineralizadas, nomeadamente nas amostras 5, 16 e 25. 

Aplicando o método proposto por FREEZE e CHERRY (1979), isto é, a relação 

entre a condutividade eléctrica e o total de sólidos dissolvidos (Eq. IV.3), verifica-se 

que a constante numérica existente entre os dois parâmetros é igual a 0,64. Este valor 

foi calculado com base nos resultados das análises das amostras de água pertencentes 

ao aquífero superficial e ao aquífero profundo, à excepção dos resultados das amostras 

5 e 24, de Outubro de 1993, e amostra 16. 
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Tabela V.1a 
Erro de Balanço nas amostras do Sistema Multiaquífero Cretácico 

Aplicando o método proposto por APPELO e POSTMA (1994), ou seja, teste à 

"qualidade" dos resultados das análises químicas através da relação, existente entre a 

condutividade eléctrica e o somatório das espécies aniónicas ou catiónicas existente 

em solução (Eq. IV.4), permite identificar qual a "origem" do afastamento dos valores, 

isto é, se os erros analíticos estarão associados as determinações das espécies 

catiónicas elou das espécies aniónicas em solução. 
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Tabela V.1b 
Erro de Balanço para as amostras do Sistema Aquífero Quaternário 

*Nota: Não foi colhida amostra para realização das análises físico-químicas, apenas para determinação 
de análises isotópicas. 

No de Inventário 

60 
6 1 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72* 
73 
74 

Este método tem por base a relação entre a condutividade eléctrica e a 

concentração das espécies iónicas em solução: uma água doce de fácies bicarbonatada 

cálcica possuindo na sua composição NaCl ,(dissolvido), possui uma condutividade 

ERB (%) 
Julho194 

2,28 
3 ,O2 
3,12 
1,55 
3,61 
0,06 
1,92 
1,63 

eléctrica equivalente a 100 pS/cm por meqll. A 25 "C a CE dividiva por 100 é 

directamente proporcional ao somatório dos catiões elou dos aniões (ambos expressos 

ERB (%) 
Dezembro194 

1,45 
2,37 
3,12 
1,16 

0,37 
2,25 

em meqll). Esta relação apenas é válida para valores de condutividade eléctrica 

ERB (?h) 
Fevereiro195 

2,78 

5,37 

4,04 

menores que 2 000 pS1cm. 

Projectando em diagrama os resultados das análises químicas (somatório dos 

catiões elou dos aniões) das amostras de água em hnção da condutividade eléctrica 

(Fig. V.1), observa-se um maior afastamento da recta de equação CE=100 meqll nas 

espécies catiónicas, sendo o desvio mais acentuado nas amostras mais mineralizadas. 

O desvio observado poder-se-á relacionar com precipitação de cálcio, devido a 

variação das condições de temperatura e de pH. No entanto, os teores determinados em 

ca2+ são relativamente pequenos em todas as amostras. 
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300 600 900 1200 1500 
Condutividade Eléctrica [uS/cm] 

Fig. V.l- Projecção do somatório das espécies catiónicas (A) e aniónicas (B) presentes no sistema 
aquoso em fimção da condutividade eléctrica. No dois diagramas verificam-se um maior 
afastamento da recta CE=100 meq/l nas amostras mais mineralizadas. 

Tendo em conta os valores obtidos de ERB e os diagramas anteriores (Fig. V.1), 

consideraram-se os resultados obtidos nas análises químicas como aceitáveis, sendo 

por isso utilizados na caracterização, interpretação e formulação de hipóteses sobre o 

comportamento, (resposta e dinâmica) do sistema multiaquífero Cretácico. 
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Os resultados das análises químicas realizadas às amostras de água pertencentes 

aos dois sistemas (fieático e confinado), foram projectados em diagrama de Piper (Fig. 

V.2). Da análise do diagrama, verifica-se que cada sistema aquífero possui 

características químicas próprias, perrnitindo a separação das duas unidades. 

I I Aq. ~Gtácico A A ~ .  Quaternário 1 

Fig. V.2- Projecção em diagrama de Piper dos resultados obtidos nas análises químicas às amostras de 
água do sistema multiaquífero Cretácico e do aquífero Quatemário. 

A caracterização hidroquímica em dois p p o s  (sistema profundo e sistema 

superficial) toma-se nítida devido aos baixos teores em bicarbonato das amostras 

pertencentes ao aquífero superior, com teores médios de cerca de 20 mgll). Desta 

unidade aparecem destacados os furos 67 a 70, por apresentarem teores em 

bicarbonato da ordem dos 160 mgll (furos situados perto de Vagos) e teores elevados 

em cálcio. 

Nos capítulos seguintes apresentar-se-ão os resultados obtidos, iniciando-se a 

sua apresentação e discussão pelo sistema multiaquífero Cretácico seguindo-se o 

sistema aquífero Quatemário. 
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Como se viu anteriormente na área estudada foram identificadas direcções de 

fluxo subterrâneo perpendiculares aos flancos do sinclinal, convergentes para a zona 

central da bacia esegundo uma direcção E-W, que representa a linha de fluxo principal 

na região. 

A direcção principal de fluxo (zona central da bacia) tem "origem" no sector 

oriental onde afloram as camadas permeáveis numa estreita faixa de orientação 

aproximadamente N-S. Esta faixa representa a área de recarga do sistema 

multiaquífero Cretácico. ~a restante área as camadas permeáveis encontram-se 

sobrepostas pelas camadas impermeáveis do Cretácico superior ou, secundariamente, 

por formações quaternárias. 

Tendo em atenção a existência de linhas de fluxo subterrâneo mais ou menos 

convergentes para o eixo da estrutura e a existência de uma área de recarga bem - - 
definida e limitada, os resultados são analisados em função da profundidade e da 

distância das captações à área de recarga, para se tentar uma interpretação global da 

evolução hidroquímica. 

Os resultados apresentados nos capítulos seguintes, referem-se aos que foram 

obtidos nas análises realizadas às amostras colhidas em Março. de 1993 (primeira 

campanha). Contudo, no caso do furo 5 apresentam-se os resultados das análises da 

campanha de Fevereiro de 1995 (última amostragem), devido aos valores de ERB em 

Março de 1993 ser 11,93 % e em Fevereiro de 1995 ser 0,50 %. 

Relativamente ao furo 16 (AC-velho, furo que, na época, exibia artesianismo 

positivo), os resultados das análises químicas e isotópicas não foram consideradas 
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neste estudo. Esta captação encontra-se desprovida de bomba captando essencialmente 

o aquitardo, pelo que a água apresenta uma composição totalmente distinta dos 

restantes furos amostrados (ver Tabela A.1 em anexo). 

2.1- Evolução Hidroquímica 

Das diversas campanhas de amostragem realizadas no fistema multiaquífero 
- 

Cretácico, sobressai a homogeaeidade dos resultados obtidos, observando-se valores 

aproximadamente constantes nas análises físico-químicas (e isotópicas) realizadas nas 
.- 

amostras colhidas de 1993 a 1995. A uniformidade dos resultados é também visível a 

nível dos parâmetros determinados in situ, temperatura, pH e condutividade eléctrica. 

Os teores de mineralização das amostras de água do sistema multiaquífero 

profundo são, de uma forma geral, relativamente baixos. Os valores determinados de 

condutividade eléctrica variam entre os 127 pSIcm (furo 27 - localizado perto da área 

de recarga) e os 1440 pS/cm (furo 5 - situado perto do litoral). Relativamente ao total 

de sólidos dissolvidos os teores oscilam entre os 76 mgll e os 850 mgll. Trata-se de 

águas pouco mineralizadas, com características químicas que se enquadram nos 

parâmetros definidos pela Organização Mundial de Saúde. 

Dos bordos da bacia sedimentar em direcção à linha de costa, observa-se um 

aumento dos teores de salinização das águas subterrâneas segundo a direcção geral do 

fluxo subterrâneo. A subida de mineralização é acompanhada por uma variação nas 

espécies catiónicas e aniónicas, verificando-se a passagem de águas bicarbonatadas- 

cálcicas nas proximidades da área de recarga; para águas bicarbonatadas calco-sódicas 

a bicarbonatadas-sódicas na região central da bacia, enquanto, junto ao litoral, as águas 

são do tipo cloretadas-sódicas. 
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A representação gráfica dos resultados das análises químicas (campanha de 

Março de 1993) em diagramas de Stiff (Fig. V.3) permite, "visualizar no espaço", a 

evolução hidroquímica das águas subterrâneas (sistema profundo), e as respectivas 

transições de fácies segundo a direcção do fluxo, isto é, a passagem de águas do tipo 

HC03-Ca a C1-Na. 

Fig. V.3- Evolução hidrogeoquímica do sistema multiaquífero Cretácico. Projecção dos resultados das 
análises químicas em diagramas de Stiff. 

-? 
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MARQUES da SILVA (1990), refere que apenas a Sul da região do Baixo 

Vouga, entre Ílhavo e Aveiro, se verifica um ligeiro aumento dos bicarbonatos e dos 

sulfatos, que atribui a transferência lateral de águas a partir do Jurássico. Entre 

S.Bernardo e Mamodeiro verifica um aumento de sulfatos e de cloretos, e por outro 

lado, uma diminuição da alcalinidade. O autor admite ainda, que a descida dos níveis 

piezométricos poderá induzir um gradiente favorável à entrada de água proveniente do 

Triásico (ou, possivelmente, Liásico), que nesta zona é subjacente ao Cretácico. 

Segundo CONDESSO de MEL0 et al. (1998) o carácter diluído que as águas 

apresentam evidencia um aquífero costeiro composto por materiais essencialmente de 

natureza siliciosa, com uma cinética de reacção águalaquífero onde o mecanismo de 

"lavado" de água salgada já ocorreu na sua grande maioria e há muito tempo. Assim, 

os processos de intercâmbio catiónico que se podem observar são reflexo do 

intercâmbio ocorrido nas fases iniciais de lixiviação do aquífero, por diluição da água 

salina existente nos minerais argilosos. 

Trocas Iónicas 

De um modo geral, a evolução ''normal" das espécies aniónicas indica junto da 

zona de recarga águas do tipo bicarbonatado, uma vez que, quando presentes, os 

minerais carbonatados têm tendência a dissolverem-se rapidamente em contacto com o 

C02 abundante na água de recarga. Destas reacções de dissolução resulta o HC03-. As 

duas fácies seguintes (bicarbonatada-sulfatada e sulfatada-bicarbonatada) são 

consequência da dissolução progressiva de minerais sulfatados como o gesso e a 

anidrite. Nos últimos estádios observa-se a dissolução de minerais cloretados (muito 

solúveis), passando a água a apresentar uma fácies cloretada. 

Por outro lado, as grandes variações que se podem verificar nas espécies 

catiónicas são provocadas por mecanismos de troca, pois encontram-se associadas 
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principalmente à evolução dos teores em cálcio e em sódio dissolvidos no sistema 

aquoso subterrâneo. A água torna-se progressivamente sódica, ao longo do fluxo, 

traduzindo-se também por ser bastante mais branda junto ao litoral, ou seja, ao longo 

do seu percurso subterrâneo, estas águas irão perder cálcio e magnésio e ganhar sódio. 

Ao projectar-se a concentração em ca2' em função do teor em ~ a ' ,  verifica-se 

uma relação inversa entre estas espécies catiónicas: observa-se um decréscimo dos 

teores em cálcio acompanhado por um aumento das concentrações em sódio (Fig.V.4). 

O padrão observado deve-se, certamente, a trocas iónicas entre a água subterrânea 

(água doce com baixa mineralização) e a matriz argilosa do aquífero, sedimentos de 

fácies marinha. O mecanismo de troca iónica pode ser descrito através da equação 

seguinte: 

(Eq. V. 1) 

O 2 4 6 8 1 O 12 
Sódio [meqll] 

Fig.V.4- Projecção dos teores em cálcio em função dos teores em sódio. Observa-se um decréscimo 
dos teores em cálcio acompanhado por um aumento das concentrações em sódio. 

O cálcio é removido do sistema aquoso (aq) pela matriz argilosa (s), através de 

troca por sódio. Este mecanismo (troca iónica) conduz à passagem de águas do tipo 
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bicarbonatado-cálcico a bicarbonatado-sódico. Através do processo de troca iónica 

inicia-se uma "lavagem" do aquífero. 

O mecanismo de troca iónica (substituição de ca2+ por Nai) é visível também 

quando se representa em diagrama rCa + rMg em função de rS04 + rHC03. Da análise 

do diagrama anterior sobressai o predomínio das espécies aniónicas (rS04 + rHC03) 

relativamente às catiónicas (rCa + rMg): as amostras de água dispõem-se na parte 

superior da recta de igualdade (Fig. V.5). As amostras que se situam sobre ou próximo 

da recta de igualdade, correspondem a amostras de água colhidas em furos localizados ' 
perto dos bordos da bacia sedimentar, perto área de recarga, correspondendo a águas 

pouco evolucionadas com baixa mineralização. 

Fig. V.5- Presença do mecanismo de troca iónica, as amostras distribuem-se na parte superior da recta 
de igualdade. 

A representação em diagrama de Piper permite, por vezes, através da evolução 

das amostras, a identificação. de mecanismos de troca iónica ao longo do fluxo 

subterrâneo (Fig. V.6). Na figura anterior apresenta-se os resultados obtidos numa 

região costeira: quando as águas subterrâneas apresentam excesso em ca2+, há uma 

situação típica de um mecanismo de intrusão marinha; quando há um excesso de Na', 

indica haver uma entrada de água doce no sistema. 
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(Na ,K)2 S04 
(Na .K) CI 

Fig. V.6- A disposição gráfica das amostras em diagrama de Piper permite a identificação de 
mecanismos de troca iónica ao longo do fluxo subterrâneo (APPELO e POSTMA, 1994). 

Quando ocorre intrusão marinha num aquífero, a água salgada encontra 

sedimentos em equilíbrio com uma água com a razão (rNa+rK)/(rMg+rCa) 

normalmente menor. A água marinha cede iões alcalinos aos sedimentos em troca de 

iões alcalino-terrosos, ou seja, tende a aproximar-se da relação da água doce. Este 

processo de equilíbrio traduz-se num aumento da dureza da água salgada enquanto que 

os índices de troca de bases se torna mais positivo. 

Por outro lado, uma água doce ao circular por sedimentos anteriormente em 

contacto com água marinha, contacta com minerais argilosos (desses sedimentos) que 

possuem uma composição iónica em equilíbrio com a correspondente água do mar, 

podendo mesmo ter retido certas quantidades da mesma (águas congénitas). A água 

doce ao circular irá lavar estes materiais, aumentando o seu conteúdo em cloretos e em 

sódio, mas perdendo dureza, ou seja, as águas doces tomam-se mais brandas, levando 

a uma diminuição do índice de troca de bases da relação inicial. 
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Os resultados obtidos nas análises químicas realizadas às amostras de água do 

sistema multiaquífero Cretácico foram projectados num diagrama de Piper (Fig. V.7). 

A evolução hidroquímica das amostras expressa-se por um aumento dos teores em 

sódio e diminuição das concentrações em cálcio. O padrão observado parece indicar a 

presença de um mecanismo de "lavagem" da matriz do aquífero~constituída, 

principalmente, por sedimentos típicos de ambientes marinhos. 

Fig. V.7- Representação das amostras de água do sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro em 
diagrama de Piper. Observa-se um aumento dos teores em 'sódio e diminuição das 
concentrações em cálcio. A evolução hidroquímica parece apontar para um mecanismo de 
"lavagem" da matriz do aquífero. 

Actualmente, verifica-se na região de Aveiro uma intensa exploração do 

sistema aquífero profundo. Em nenhum dos furos amostrados, foram detectados 

indícios de mistura com água do mar. O aumento pontual da concentração em sódio e 

em cloretos, parece dever-se a processos de troca iónica e à mistura com águas de 

níveis mais profundos do Cretácico, nos quais foram encontrados teores eleiados de 

mineralização (MARQUES da SILVA, 1 990). 

Observa-se ainda que a água captada junto ao litoral é mais' branda 

relativamente à que é captada junto da zona de recarga do sistema ou na zona central 
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da bacia. MARQUES da SILVA (1990), sugere que o abrandamento observado será 

devido a fenómenos modificadores, como a troca catiónica que ocorre entre a água e 

os sedimentos, particularmente com os níveis- argilosos. Os sedimentos marinhos 

litorais, saturados com águas sódicas devido à influência marinha, facilmente trocam o 

sódio pelo cálcio da água que neles circula. Ao longo do seu percurso subterrâneo as 

águas perdem cálcio e ganham sódio, tomando-se mais brandas. 

Com vista a verificar a hipótese acima formulada OLIVEIRA (1997) determina 

a cavacidade de troca catiónica global (CTC) de três níveis argilosos da coluna 

cretácica, e os catiões de troca individual (~a ' ,  K', ca2+ e IUg2+), tendo observado as 

seguintes relações: 

- os valores de CTC para os três níveis argilosos são mais baixos no 

litoral Norte, enquanto que os mais altos foram determinados nos furos situados 

junto ao litoral a Sul de Aveiro; 

- no sector litoral Norte os valores de CTC são bastante homogéneos, 

tendo registado variações verticais mais significativas nos três furos litorais, a 

Sul de Aveiro; 

- o somatório dos catiões de troca é ligeiramente inferior, ou muito 

próximo, ao valor de CTC obtido no sector litoral Norte. A não existência da 

Formação Carbonatada, explica por um lado, a semelhança de valores de CTC 

com os da soma dos catiões de troca, por outro apoia a hipótese formulada, da 

influência da Formação Carbonatada na discrepância verificada nos sectores a 

Sul de Aveiro; 

- o excesso de catiões de troca a Sul de Aveiro pode ser explicado ainda 

pela transferência lateral de águas carbonatadas das formações jurássicas, que 

constituem a base do Cretácico no sector interior Sul (OLIVEIRA, 1997; 

OLIVEIRA et al., 199 8). 

Calcularam-se os índices de troca de bases (itb) através da equação (V.2). 

itb = [rCl - (rNa + rK)]/ rC1 (Eq. V.2) 
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Foram também calculadas as razões rMg/rCa, rSO4/rC1 e rCl/rHC03 para todas 

as amostras de água colhidas ao longo das diversas campanhas de amostragem. Os 

resultados obtidos apresentam-se na Tabela V.2. 

Os resultados situam-se no intervalo de valores definido para águas continentais 

(CUSTÓDIO e LLAMAS, 1983), reforçando a hipótese já formulada da variação 

hidroquímica observada no sistema multiaquífero Cretácico, desde da área de recarga 

segundo o fluxo subterrâneo, se encontrar relacionada, fundamentalmente, com 

processos de troca iónica. Segundo CUSTÓDIO e LLAMAS (1983) o intervalo de 

valores característico das razões iónicas para águas continentais e para a água do mar 

são os seguintes: 

Tendo em atenção os intervalos de valores definidos por CUSTÓDIO e 

LLAMAS (1983), verifica-se que da análise da Tabela V.2, apenas a amostra 19 

apresenta valores que se afastam dos restantes, embora com valores próximos do 

intervalo definido para as águas continentais. 

Águas Continentais 

Água do Mar 

2.2- Evolução Hidroquímica da Água Subterrânea com a 
Profundidade das Captações 

Um dos objectivos desta dissertação é a caracterização dinâmica do sistema 

multiaquífero Cretácico da região do Baixo Vouga. Por isso procurou-se encontrar 

uma relação entre a composição química das amostras de água subterrânea e a 

profundidade dos furos de captação amostrados. 

rMg1rC a 

0,3 a 1,5 

5 

rCVrHC03 

0,l a 5 

20 a 50 



Tabela V.2 

itb 

0,06 

-0,85 

-0,82 

0,04 

-0,41 

No de 
Invent. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
1 O 
11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Março 
rMgIrCa 

0,79 

0,63 

0,46 

0,73 

1,44 

0,65 

0,65 

0,45 

0,57 
0,32 

0,4 1 
0,5 1 

0,61 

1,43 

0,8 1 

1,12 

0,62 

0,44 

2,04 

1,70 

1,59 
0,96 

1,11 

0,8l 

0,83 

0,46 

0,4 1 

itb 

-0,69 

-0,3 8 

-0,06 

-1,84 

-0,37 

-0,06 
-0,94 

-0,49 

-1,14 
-0,84 

-0,84 

-2,79 
-2,62 

-0,8 8 

-1,23 

-0,26 

-1,92 

-1,79 

-0,23 

-0,34 

-0,16 

-0,43 

-0,37 

0,11 
-0,41 

0,17 

-0,05 

RMgIrCa 

0,66 

0,83 

0,44 

1,OO 

0,79 

de 1993 
rSO4IrC1 

0,33 

0,28 

0,46 

0,83 

0,20 

0,41 
0,40 

0,37 

0,47 
0,68 

0,63 

1 ,O4 

0,98 
0,24 

0,34 

0,30 

1,02 

1,33 

0,14 

0,19 

0,15 

0,36 

0,27 

0,17 
0,24 

0,32 

0,35 

Outubro de 
rS04lrCl 

0,30 

0,27 

1,09 

0,22 

0,29 

rCVrHC03 

1,24 

1,41 

0,62 

0,59 

1,64 

0,71 

0,6 1 

0,3 1 

0,40 
0,42 

0,46 

0,46 
0,50 

1,28 

0,84 

0,84 

0,42 

0,38 

6,20 

1,67 

2,18 

0,87 

147 

0,93 
1,74 

0,57 

0,55 

1995 
rCllrHC03 

1,08 

1,14 

0,38 

0,43 

1,34 

0,43 

0,23 

0,27 
0,26 

0,45 

0,37 
0,32 

0,78 

0,26 

0,28 

1993 
rCVrHC03 

0,91 

0,96 

0,59 

1,35 

1,77 

itb 

-0,69 

-0,54 

-0,26 

-2,4 1 

-0,98 

-0,46 

-0,92 

-1,60 
-1,66 
-1,04 

-334 

-3,81 
- 1,43 

-2,33 

-0,27 

rMg1rCa 

0,69 

0,61 

0,45 

0,64 

1,06 
0,63 

0,45 

0,53 
0,29 
0,38 

0,46 
0,45 

0,80 

0,41 

0,30 

Fevereiro de 
rSO4lrC1 

0,43 

0,35 

0,42 

1,09 

0,32 

0,5 1 

0,56 
0,52 

1,04 
0,81 

143 

1,47 
0,40 

1,96 

0,5 1 
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Considerou-se como profundidade máxima de uma captação, o valor de cota 

mais profunda alcançada pelos ralos, valor corrigido com a altitude do lugar. 

Considerou-se também, por outro lado, a profundidade média de uma captação, ou 

seja, o valor da média ponderada entre a profundidade e a extensão dos ralos obtida 

através da equação seguinte: 

Profundidade média = (Zli x di) I Zli (Eq. V.3) 

onde, li representa a extensão dos ralos e di a profundidade média da extensão dos 

ralosi. 

Utilizando os valores de profundidade máxima e os de profundidade média das 

captações, ambos corrigidos com a altitude do lugar, foram calculados os coeficientes 

de correlação existe-es entre as profundidades e os resultados das análises físico- 

químicas, os resultados obtidos apresentam-se na Tabela V.3. 

Tabela V.3 
Coeficientes de Correlação entre os Parâmetros Físico-Químicos das Amostras de Água com a 

Profundidade Máxima e Média das Captações 

Da tabela anterior verificam-se coeficientes de correlação mais elevados entre a 

profundidade média das captações e os diversos parâmetros com excepção da relação 

com a temperatura. É de referir que as amostras representam a composição média do 

Prof. - ca2+ 
Prof. - M~~~ 
Prof. - ~ a +  
Prof. - K+ 
Prof. - C1- 
Prof. - ~ 0 ~ ~ -  
Prof.- HC0; 
Prof. - TSD 
Prof. - Temp. 

r(~rofundidade Máxima) 

0,36 
0,57 
0,52 
0,28 
0,27 
0,68 
0,48 
0,48 
0,85 

rf~rofundidade Média) 

0,48 
0,70 
0,60 
0,34 
0,3 1 
0,80 
0,52 
0,54 
0,85 
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aquífero e não a do nível mais profundo da captação. Assim será utilizado o valor da 

profundidade média das captações com vista a tentar-se compreender qual a evolução 

hidroquímica da água subterrânea. 

Da análise da tabela V.3 sobressaem os elevados coeficientes de correlação 

entre a profundidade e a temperatura, os sulfatos e o teor em magnésio e, por outro 

lado, a baixa correlação entre a profundidade e o teor em cloretos. 

Como já foi focado, de um modo geral, as amostras de água apresentam teores 

de mineralização relativamente baixos. Os teores em total de sólidos dissolvidos para a 

maioria das amostras é inferior a 400 mgll. A excepgão dos furos 5,14 e 25, observam- 

se teores de mineralização aproximadamente constantes em toda a bacia, embora se 

verifique um ligeiro aumento da mineralização das águas desde a área de recarga 

(furos mais superficiais) com a profundidade média das captações (Fig. V.8). 

O 5 O 1 O0 150 200 250 300 
Profundidade Média [m] 

Fig. V.8- Projecção do total de sólidos dissolvidos em função das profundidade média das captações. 
A maioria das amostras apresentam teores de mineralização aproximadamente constantes com 
o aumento da profundidade média. 

Observa-se uma evolução das águas para valores mais alcalinos à medida que 

os furos se localizam mais próximo do litoral, ou seja, captações mais profundas (Fig. 

V.9). 
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5.0 

O 50 I O0 150 200 250 300 
Profundidade Média [m] 

Fig. V.9- Variação do valor de pH em função da profundidade média das captações. 

O valor médio de temperatura no sistema subterrâneo é cerca de 22 "C, 

observando-se uma relação linear com a profundidade. Do diagrama destaca-se a 

amostra 25 com um valor de temperatura próximo dòs 27 "C. Sendo o gradiente 
* '. 

geotérmico médio de 1 "C por 33 m, uma diferença de 5 "C (relativamente ao valor 

médio) implica um percurso da água subterrânea cerca de 150 m mais profundo do que 

o admitido nos restantes furos amostrados na região (Fig. V. 10). 

15.0 

O 50 1 O0 150 200 250 300 
Profundidade ~ é d i a  [m] 

Fig. V. 10- Variação da temperatura em função da profundidade média das captações. 
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As características térmicas e químicas observadas no furo 25, permitem 

formular a hipótese da água subterrânea amostrada neste ponto pertencer a outro 

sistema aquífero subterrâneo, mais profundo, possivelmente proveniente das camadas 

liásicas, dadas as características químicas da água. Outra hipótese a considerar, é a de 

neste furo, a maior parte da água provir da zona mais profunda do furo. 

Em diagrama representaram-se os teores em cálcio e em magnésio em função 

da profundidade média (Fig. V. 1 IA e 1 1B). Observa-se- uma descida nos valores de 

concentração (C$+ e Mg2') à medida que aumenta a profundidade das captações. 

Um padrão de distribuição das amostras diferente observa-se quando o teor em 

sódio é projectado em função da profundidade, ou seja, verifica-se um aumento da 

concentração em N a  com o aumento da profundidade das captações (Fig. V. 11C). 

A disposição das amostras nos diagramas anteriores (Fig. V.11), apoia a 

hipótese já formulada do mecanismo de troca catiónica ser o principal "agente" 

responsável pela diminuição dos teores em ca2+ e Mg2' e aumento das concentrações 

em Na', no sistema aquoso subterrâneo. 

Por outro lado, nos furos localizados mais próximo do bordo da bacia 

sedimentar (área de recarga), observam-se teores em cálcio e em magnésio por vezes 

bastante diferentes, caso das amostras 3 ,6  e 8. 

As diferenças de teor encontram-se, provavelmente, relacionadas com 

heterogeneidades litológicas na área de recarga elou no percurso do fluxo subterrâneo, 

com maiores ou menores percentagens de minerais carbonatados na matriz do 

aquífero. 
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o 
O 50 I O0 150 200 250 300 

Profundidade Média [m] 

O 50 1 O0 150 200 250 300 
Profundidade Média [m] 

O 50 I00 150 200 250 300 
Profundidade Média [m] 

Fig. V. 11- Projecção dos teores em cálcio (A) e magnésio(B) versus a profundidade média das 
captações. Observam-se descidas nos teores em ca2+ e M ~ ~ '  com a profundidade. Aumento 
das concentrações em ~ a '  (C)  com o aumento da profundidade média das captações. 
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Ao projectarem-se as concentrações em cloretos versus a profundidade média 

das captações, as amostras dispõem-se segundo um "patamar", o teor em C1- mantém- 

se aproximadamente constante com o aumento da profundidade média das captações 

(Fig. V.12). No entanto, nos furos 5, 14, 19 e 25, verifica-se um desvio para 

concentrações elevadas. Os teores mais elevados encontram-se provavelmente 

associados a uma mistura com os níveis mais mineralizados existentes nas camadas do 

Cretácico inferior em profundidade, ou poderão representar uma mistura com outro 

sistema aquífero mais profundo, caso do furo 25. 

O 50 1 O0 150 200 250 300 
Profundidade Média [m] 

Fig. V.12- Na maioria das amostras de água colhidas verifica-se que o teor em cloretos é 
aproximadamente constante quase independente da variação da profundidade média das 
captações. 

Por outro lado, uma hipótese que se poderá formular sobre a origem do elevado 

teor em cloretos nos furos 5, 14 e 19 é a de uma possível mistura com águas 

provenientes da unidade C4, de permeabilidade mais baixa e portanto menos lavada, 

que as unidades mais permeáveis. No entanto, tendo em atenção a profundidade dos 

ralos (ver Tabela A-1 em anexo), e o trabalho realizado por MARQUES da SILVA 

(1990), onde este autor "coloca" a formação C4, com base em registos geofísicos de 

potencial espontâneo e de resistividade, a uma profundidade máxima que ronda os - 
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180 m (base da unidade). Assim, apenas no furo 19 parece provável a mistura com 

águas provenientes desta unidade, uma vez que nos furos 5 e 14 os primeiros sistemas 

de ralos situam-se a -236 m e a -203 m, respectivamente. 

Sabendo que, a precipitação média anual registada na região de Aveiro é cerca 

de 1000 mdano, dos quais 200 mrn irão englobar as reservas hídricas subterrâneas, 

sabendo ainda que o teor médio em cloretos na água da chuva no Atlântico Norte é 5,l 

mgll (BERNER e BERNER, 1987), é possível estimar-se o factor de concentração em 

cloretos na água subterrânea e a concentração prevista na água que se infiltra. 

Recorrendo à seguinte expressão: 

Inf = P Cp /Ci 

onde, 

Inf - infiltração profunda anual (mdano) 

(Eq. V.4) 

P - precipitação média anual ( d a n o )  

Cp - teor médio em C1- na precipitação (mgll) 

Ci - teor em Cl- na água subterrânea (mgll) 

Considerando a Eq. V.4 e os valores de precipitação, infiltração e teor em C1- no 

Atlântico a concentração prevista na água subterrânea na região é 25,5 mgll. O teor 

calculado é próximo dos determinados na maioria das amostras de água subterrânea do 

sistema multiaquífero Cretácico (ver tabelas em anexo). 

Trabalho realizado por ROCHA (1993) nas formações cretácicas da região do 

Baixo Vouga salienta a presença de microcristais de halite na fracção menor que 38 p. 

Parte do C1- poderá assim dever-se a esta origem, embora a fraca correlação entre o C1- 

e a profundidade, e os teores constantes observados na águas subterrâneas, leve a 

considerar esta entrada no sistema como diminuta. 

A disposição gráfica das amostras de água no diagrama "HC03--Profundidade 

Média7' (Fig. V.13), é semelhante à distribuição das amostras observada na figura 
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anterior. A partir de um valor de profundidade próximo dos 100 m as amostras de água 

apresentam valores de concentração sensivelmente constantes, observando-se desvios 

somente nos furos 5, 14 e 25 (Fig. V.13). O afastamento observado poderá representar 

uma mistura com outro sistema aquífero mais profundo, proveniente das camadas 

jurássicas (furo 25), ou dever-se a mistura com águas provenientes dos níveis mais 

mineralizados do Cretácico inferior, ou menos provável dever-se a mistura com águas 

provenientes da unidade C4, de permeabilidade mais baixa e portanto menos lavada, 

que as unidades mais permeáveis. 

300 

o 
O 50 I O0 150 200 250 300 . 

Profundidade Média [m] 

Fig. V.13- Aproximadamente a partir dos 100 m de profundidade média as amostras de água 
apresentam teores de bicarbonato sensivelmente constantes. 

O teor em HCO,- determinado na amostra 8 (3,51 meqll), furo situado 

relativamente próximo dos bordos da bacia sedimentar, poderá estar associado a 

heterogeneidades litológicas na área de recarga, com maior percentagem de minerais 

carbonatados e/ou devido às formações jurássicas na parte inferior da captação. 

Uma disposição gráfica diferente das amostras observa-se quando se projectam 

os teores em sulfatos versus a profundidade média das captações (Fig. V.14). 

Encontra-se uma relação linear positiva entre as concentrações em ~ 0 ~ ~ .  
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O 50 I O0 150 200 250 300 
Profundidade Média [m] 

Fig. V.14- Aumento das concentrações em ~ 0 4 -  com a profundidade média das captações segundo o 
fluxo subterrâneo. 

O aumento de concentração em sulfatos segundo o fluxo subterrâneo com a 

profundidade poderá relacionar-se principalmente com três origens distintas: 

i- oxidação de pirite; 

ii- dissolução de cristais de gesso, dispersos na matriz do aquífero; 

iii- mistura com água subterrânea mais mineralizada existente nas 

camadas mais profundas do sistema elou transferência lateral de águas a partir 

do Jurássico. 

Relativamente à entrada de ~0:- no sistema aquoso por oxidação de pirite, este 

processo ao verificar-se, apenas decorre até ao momento em que a totalidade do 

oxigénio dissolvido na água é consumido. O mecanismo pode ser descrito através da 

equação seguinte: 
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O mecanismo apresentado (Eq. V.5 in APPELO e POSTMA, 1994) é 

responsável por uma entrada no sistema aquoso de ferro e de sulfatos, com a 

consequente descida dos valores de pH. 

A pressão parcial atmosférica de O2 é cerca de 0,2 atm. Tendo em atenção este 

valor, e aplicando a Lei de Henry (ver Capítulo 11) numa água em contacto com a 

atmosfera, à temperatura de 25 "C, apresentará um teor em O2 de 8,26 mgll. Os valores 

de concentração em O2 aumentam para 12,s mgll quando a temperatura baixa para 5 

"C. Considerando estes valores em oxigénio dissolvido numa água subterrânea que se 

infiltra, este será rapidamente consumido nos primeiros metros de profundidade no 

aquífero (Fig.V. 1 5), ou seja, o oxigénio irá desaparecer totalmente nas camadas mais 

superficiais da zona saturada (APPELO e POSTMA, 1994). 

O, mgll o2 mgll 

: oo ? 4 6 8 1 0  
I I I I 1 oO I I I I I 

2 4  6  8  10 12 

Fig. V.15- Distribuição dos teores em oxigénio em dois aquíferos arenosos. O oxigénio é rapidamente 
consumido nos primeiros metros do percurso subterrâneo (APPELO e POSTMA, 1994). 

Admitindo que a oxidação de pirite é a principal fonte de entrada de sulfatos da 

água subterrânea do sistema multiaquífero Cretácico, então, dever-se-ia observar 

teores crescentes em SO:- em função daprofundidade até todo o oxigénio ter sido 

consumido e, logo após, concentraqões constantes de ~0:- com o aumento da 

profundidade. 
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Note-se que o sistema aquífero apresenta valores de concentração crescentes 

segundo o fluxo, indicando uma entrada constante de sulfatos no sistema aquoso, por 

outro lado, apenas em três amostras de água foi detectada a presença de oxigénio 

(determinação efectuada irz situ), nomeadamente nos furos 2 ,3  e 12, onde se obtiveram 

teores em O2 de 1, 0,l e 0,9 mgll, respectivamente. Assim, caso a fonte de entrada de 

~ 0 ~ ~ -  no sistema estiver principalmente associada com oxidação de pirite então, uma 

fonte de entrada de oxigénio é necessária no sistema. 

O segundo mecanismo de entrada de sulfatos aponta para a dissolução de 

microcristais de gesso existentes na matriz argilosa do aquífero. O grau de 

contribuição desta fonte de S04 num sistema aquífero (dissoluqão de microcristais de 

gesso), é descrita por NESBITT e CRAMER (1993), onde os autores referem valores 

de concentração em sulfatos, associados a'esta origem, que variam entre os 20 e os 1 

700 mgll. 

Estudos mineralógicos realizados nas camadas cretácicas da região do Baixo 

Vouga referem a presença de microcristais de pirite e de gesso como minerais 

acessórios na fracção menor que 38 p (ROCHA, 1993; ROCHA e GOMES, 1995). A 

dissolução de gesso disseminado na matriz argilosa das camadas cretácicas 

corresponde, provavelmente, à principal fonte de entrada de sulfatos na água 

subterrânea na região, onde este mecanismo permite uma entrada de S04 ao longo do 

fluxo subterrâneo, quanto mais longo o percurso maior a possibilidade de dissolução. 

Devido ao mecanismo de troca catiónica Ca-Na não foi possível encontrar uma relação 

linear positiva entre os teores em cálcio e em sulfatos. 

O terceiro mecanismo apresentado para explicar o aumento de sulfatos em 

profundidade refere a mistura com os níveis mais. profundos e mais mineralizados do 

Cretácico inferior elou a transferência lateral de águas provenientes do Jurássico. 

Contudo, tendo em atenção a evoluqão hidroquímica das águas, este processo não 
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parece constituir a principal fonte da contribuição de S O ~ ~ - .  A verificar-se dever-se-ia 

observar um aumento pontual e não uma relação linear positiva em toda a bacia . 

Dos mecanismos propostos que permitem explicar a entrada de sulfatos no 

sistema aquoso, a origem mais provável parece ser a dissolução de microcristais de 

gesso existentes na matriz argilosa do aquífero, na fracção menor que 38 p. NO 

entanto, não se exclui a contribuição de sulfatos através das outras origens. 

Da totalidade dos furos amostrados apenas na captação 18 (AC2 - Vista 

Alegre), através de olfato se detectou a presença de H2S, por redução de sulfatos com 

matéria orgânica. 

2.3- Evolução Hidroquímica da Água Subterrânea em Função da 
Distância ao Bordo da Bacia Sedimentar 

Recorrendo ao mapa geológico da região (folhas 13C- Ovar; 16A-Aveiro e 

16C- Vagos, dos Serviços Geológicos de Portugal, na escala de 1:25 OOO), calcularam- 

se as distâncias a que as diferentes captações amostradas se situam da área de recarga. 

Tentou-se, desta forma, visualizar a evolução hidroquímica no sistema multiaquífero 

Cretácico na região do Baixo Vouga, desde a área de recarga aos pontos mais 

profundos acessíveis do sistema. 

As distâncias a que os furos se situam da área de recarga ou do bordo da bacia, 

foram obtidas através de um método expedito: 

- para os furos situados na região central da bacia, mediram-se sobre o 

mapa da região as distâncias entre as captações e um ponto médio da área de 

recarga, isto é, do afloramento das camadas permeáveis na região (faixa de 

orientagão aproximadamente N-S a cerca de 25 krn da linha de costa), segundo 
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rectas aproximadamente paralelas à direcção E-W (sentido principal do fluxo 

subterrâneo natural nesta área) inferidas a partir do trabalho de MARQUES da 

SILVA (1 990); 

- para os restantes furos as medições foram efectuadas sobre o mapa da 

região, entre o bordo da bacia sedimentar (contacto litológico com as formações 

paleozóicas) e as captações, considerando a atitude das camadas cretácicas, a 

estrutura geral da bacia e o mesmo mapa da superficie piezomética em regime 

não influenciado. 

Projectaram-se. as concentrações do total de sólidos dissolvidos (TSD) em 

função da distância à área de recarga e da distância ao bordo da bacia sedimentar (Fig. 

V. 16). Verifica-se um aumento progressivo da salinização da água a partir da área de 

recarga segundo o fluxo subterrâneo. 

m + 
O 
I- 

o 
O 4 8 12 16 20 

Distância Bordos Bacia Sedimentar [km] 
Fig. V.16- Aumento progressivo da mineralização da água a partir da área de recarga segundo a 

direcção do fluxo. Aproximadamente entre o km 7 e o krn 17 a concentração em sais da água 
subterrânea mantém-se praticamente constante. 

Entre o krn 7 e o km 17 a concentração em sais da água subterrânea mantém-se 

praticamente constante, definindo um-patamar com valores médios de TDS em tomo 
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Do patamar sobressaem os teores registados nas amostras 1 e 2 (w 400 mgll) e 

na amostra 19 (516 mgll), devido possivelmente a mistura com os níveis profundos 

cretácicos, mais mineralizados. Por outro lado, mais perto da linha de costa, nas 

amostras 5 ,  14 e 25, verifica-se uma subida nos teores em sais. 

Dadas as características físico-químicas da amostra 25, admite-se que esta água 

represente uma mistura com outro sistema aquífero mais profundo e mais salinizado, 

enquanto que a mineralização das amostras 5 e 14 poderá reflectir uma mistura com os 

níveis profundos do Cretácico inferior. 

Os valores de alcalinidade mantêm-se praticamente constantes em toda a bacia, 

onde apenas pontualmente se registam valores mais elevados. Quando os teores em 

bicarbonato são projectados em função da distância (Fig.V.l7), observa-se entre o krn 

7 e 17 da área de recarga concentração em HC03- aproximadamente constantes. As 

amostras definem um patamar de valores. No diagrama (Fig. V.17) observa-se o 

desvio do furo 19, amostra de água com baixa alcalinidade e simultaneamente, o 

afastamento das amostras 5, 14 e 25 originado aos teores elevados em bicarbonato. 

O 

O 4 8 12 16 20 
Distância Bordos Bacia Sedimentar [km] 

Fig. V.17- Observam-se teores em HC03' aproximadamente constantes entre o krn 7 e 17. O teor 
"anormal" em H C 0 i  determinado no furo 8 poderá relacionar-se com heterogeneidades 
litológicas na área de recarga, maior percentagem de minerais carbonatados ou a mistura com 
água proveniente do Liásico. 
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O teor "anormal" em HC03- determinado no furo 8, localizado relativamente 

perto da área de recarga, poderá relacionar-se com heterogeneidades litológicas na área 

de recarga com uma percentagem maior de minerais carbonatados e/ou devido a 

mistura com água das formações liásicas na parte inferior da captação. 

A concentração em Cl- é aproximadamente constante ao longo do fluxo 

subterrâneo (Fig. V.18), observando-se uma oscilação pontual dos teores nas amostras 

1, 2, 19, 20 e 21, que poderá relacionar-se com a de mistura com águas mais 

mineralizadas provenientes das camadas mais profundas do Cretácico inferior, 

originada pela exploração intensiva que se regista nas captações. Admite-se que a 

concentração elevada em cloretos registada no furo 25, possa estar associada a 

transferência de água de um outro sistema, mais profundo (recorde-se a diferença de 

cerca de 5 "C entre esta captação e a temperatura média registada nos restantes furos). 

o 
O 4 8 12 16 20 

Distância Bordos Bacia Sedimentar [km] 
Fig. V.18- Variação do teor em cloretos em função da distância à área de recarga segundo o "fluxo 

subterrâneo". 

Ao projectarem-se as concentrações em cálcio em função da distância ao bordo 

da bacia sedimentar ou da distância à área de recarga, as amostras de água parecem 

definir duas "linhas" paralelas de evolução no sentido do fluxo subterrâneo (Fig. 

V. 19). Estas "linhas" iniciam-se nos furos localizados mais perto dos bordos da bacia 
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sedimentar, correspondentes a águas menos evolucionadas, isto é, com maiores teores 

em ca2+. 

50 

O 4 8 12 16 20 
Distância Bordo Bacia Sedimentar [km] 

Fig V.19- Variação dos teores em cálcio em função da distância ao bordo da bacia sedimentar. As 
amostras de água parecem identificar duas "linhas" paralelas de evolução do fluxo 
subterrâneo. 

Regista-se um aumento progressivo dos teores em ~ a +  segundo o fluxo 

subterrâneo, representado por concentrações mais elevadas nos furos situados perto da 

linha de costa. Parte das amostras (5, 19,25) apresentam teores bastante mais elevados 

em sódio que os restantes furos. Admite-se que o Na+ presente no sistema aquoso 

subterrâneo possa em parte ter origem através dos mecanismos de troca catiónica 

(ca2+/Na+), parte através de mistura com os níveis profundos salinizados do Cretácico 

inferior e parte devido a mistura com outra unidade aquífera (furo 25). 

A diminuição dos teores em cálcio e em magnésio segundo a direcção do fluxo 

subterrâneo, é acompanhada por um aumento das concentrações em sódio 

(mecanismos de troca iónica). Ao representar-se a razão cálcio-sódio (rca2+lrNa+) em 

função da distância, as amostras continuam a "definir" linhas paralelas de evolução do 

fluxo subterrâneo (Fig. V.20). 
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O 4 8 12 16 20 
Distância Bordo Bacia Sedimentar [km] 

Fig. V.20- Na representação da razão cálcio-sódio (r~a~'lr~a+') em função da distância, mantêm-se as 
linhas paralelas de evolução do fluxo subterrâneo. 

É visível o aumento progressivo do teor em sulfatos nas amostras de água 

segundo o fluxo subterrâneo, quando as concentrações em SO:' são projectadas em 

função da distância (Fig. V.21). Como já foi referido, admite-se que o aumento em 

~ 0 ~ ~ -  se encontre associado principalmente B dissolução de microcristais de gesso 

existentes na matriz argilosa do aquífero na íkacção menor que 38 p (ROCHA, 1993, 

ROCHA e GOMES, 1995). 

O 

O 4 8 12 16 20 
Distância Bordo Bacia Sedimentar [Km] 

Fig. V.21- Projecção das concentrações em ~ 0 4 ~ -  das amostras de água em função da distância ao 
bordo da bacia Sedirnentar. 
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O afastamento no padrão evolutivo geral da água subterrânea observado nas 

amostras dos furos 5, 14 e 25, toma-se mais nítida quando a razão sódio-cloreto 

( r~a ' l r~ l - )  é representada em diagrama em função da distância (Fig. V. 22A). Estas 

amostras parecem apresentar um padrão evolutivo contrário ao determinado nas 

restantes amostras (decréscimo da razão sódio-cloreto), devido aos teores elevados em 

cloretos relativamente às restantes amostra, que se mantem quando se representam 

índices de troca de bases (itb = [(rCl - (rNa+rK))/rCl]) em função da distância (Fig. 

V.22B). O desvio observado no ponto 25 poderá dever-se a mistura com outro sistema 

aquífero mais profundo, provavelmente do Jurássico. 

4.0 

0.0 

O 4 8 12 16 20 

..,. ,... .,..... Distância Bordo Bacia Sedimentar [Km] 

-3.0 

O 4 8 12 16 20 
Distância Bordo Bacia Sedimentar [Km] 

Fig. V. 22- A) Variação da razão r ~ a + / r ~ l -  das amostras de água em função da distância ao bordo da 
bacia sedimentar. B) Variação do índice de troca de bases (itb) em fmção da distância. 
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2.4- Equilíbrio Água - Rocha. Variação do Índice de Saturação 
da Calcite, Dolomite e Gesso 

A composição química de uma água subterrânea é função das interacções entre 

a água e o meio físico. Esta interacção tem início na atmosfera, passando depois para a 

zona não saturada (quando a água se infiltra e atravessa a camada de solo) e prolonga- 

se na zona saturada pelo contacto com a matriz rochosa do aquífero. 

Dos inúmeros factores que participam na definição do "carácter" químico de 

uma água, destacam-se o grau de contacto entre a água e o meio sólido, o tempo de 

contacto (função principalmente da permeabilidade do meio), o gradiente hidráulico, a 

espessura das camadas. É ainda fundamental neste equilíbrio, a composição inicial da 

água e a mineralogia da fase sólida, em particular o grau de alteração e de tectonização 

das rochas. Estes parâmetros ao actuarem em conjunto irão determinar a evolução e a 

composição da água subterrânea. 

O equilíbrio água - rocha pode ser expresso pela dissolução elou pela 

precipitação de espécies minerais, o designado índice de saturação (1s). Este é função 

dos produtos de solubilidade das espécies iónicas envolvidas, do pH, da força iónica, 

da temperatura, etc.. 

Diversos programas de computador têm sido criados com vista a facilitar o 

cálculo dos indíces de saturação das diferentes espécies minerais. Dos vários 

programas criados salientam-se o WATEQ (TRUESDELL e JONES, 1974), o 

PHREEQE (PARKURST et a1.,1980) e o WATEQF (PLUMMER et al., 1984). 

Neste trabalho optou-se pela utilização do programa WATEQF (PLUMMER et 

al., 1984). Este programa permite o cálculo dos índices de saturação para 169 espécies 
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minerais dissolvidas no sistema aquoso. Os cálculos são realizados através de 

processos iterativos. O programa é de fácil utilização, em particular a nível da 

introdução de dados, correcção de valores e às diversas opções que o programa 

apresenta (por exemplo, se o teor em carbonatos foi determinado in situ, em 

laboratório, etc.). 

Por outro lado, o programa é compatível com o programa NETPATH 

(PLUMMER et al., 1991) com a capacidade para investigar as reacções 

hidrogeoquímicas que possam ocorrer entre uma composição inicial e um outro ponto 

de amostragem (composição final) ao longo de uma mesma linha de fluxo. 

Os índices de saturação são expressos relativamente ao coeficiente de 

actividade da espécie mineral. Por exemplo, no caso do gesso tem-se: 

Kgesso = [cal [SO4I constante de equilíbrio da espécie mineral i 
(neste exemplo a constante de equilíbrio do gesso) 

I A P g e s s o  = [cal [SO4I IAP (Ion Activity Product) - Produto de 
Actividade Iónica da amostra de água 

[i] = yi x mi actividade da espécie i 

força iónica 

onde, 

yi - coeficiente de actividade calculado a partir da força iónica (I) 

mi - concentração mola1 

Zi - valência 

A = constante numérica 

O índice de saturação (1s) da espécie mineral i obtém-se através da seguinte 

expressão: 
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quando: ISi =1 (a solução encontra-se em equilíbrio com a espécie mineral i) 

ISi < 1 (a solução é subsaturada relativamente à espécie mineral i) 

ISi > 1 (a solução encontra-se sobresaturada relativamente à espécie 

mineral i) 

O índice de saturação reflecte o sentido de evolução de uma água: quando 

subsaturada relativamente à espécie mineral i, a água continua o processo de 

dissolução; ou, pelo contrário, ocorre a precipitação do mineral i, quando em 

condições de sobresaturação. 

Recorrendo ao programa WATEQF (PLUMMER et al., 1984), determinaram- 

se os índices de saturação das amostras de água. Os cálculo~~foram efectuados para 

cerca de 20 espécies minerais. No entanto, na Tabela V.4 apenas se apresentam os 

índices de saturação da calcite (Isca,.), dolomite (ISdol.) e gesso (IS,,,,,). 

Na tentativa de elaboração de um modelo hidroquímico evolutivo da água 

subterrânea no sistema multiaquífero Cretácico relativamente à calcite, dolomite e 

gesso, projectaram-se os índices da saturação destas espécies minerais em função da 

profundidade média das captações (Fig.V.23) e em função da distância à área de 

recarga (Fig.V.24). 

De um modo geral, verifica-se que a água das captações menos profundas 

situadas na sua maioria, mais perto dos bordos da bacia sedimentar (próximas da área 

de recarga), apresentam índices de saturação mais baixos, águas mais subsaturadas, 

observando-se um aumento ligeiro dos valores de IS segundo o sentido do fluxo 

subterrâneo. Este aumento é nítido para a calcite e para a dolomite, onde se verifica 

uma tendência mais acentuada para o equilíbrio com o sentido do fluxo. 
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Tabela V.4 
Variação dos índices de saturação da calcite, dolomite e gesso das amostras de água subterrânea de 

três campanhas de amostragem 

Março 1993 Outubro 1993 Fevereiro 1995 
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Fig. V.23- Variação dos índices de saturação da calcite, dolomite e gesso em função da profundidade 
média das captações. Nos dois primeiros diagramas (A e B) parece existir uma aproximação 
para o equilíbrio com o sentido do fluxo. 
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Fig.V.24- Variação dos índices de saturação da calcite, dolomite e gesso em função da distância ao 
bordo da bacia sedimentar. Nos dois primeiros diagramas (A e B) parece existir uma 
aproximação para o equilíbrio com o sentido do f luo.  
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Por outro lado, verifica-se que na projecção dos valores de ISgess0 em função 

quer da profundidade média quer da distância à área de recarga, parece existir uma 

evolução para águas mais subsaturadas. Possivelmente o decréscimo dos valores está 

associado a um aumento de fenómenos de troca iónica (ca2+/Na+), logo menores teores 

em cálcio no sistema. 

Projectando os valores dos índices de saturação da calcite, dolomite e gesso em 

função do teor das espécies iónicas dissolvidas no sistema aquoso, encontra-se um 

padrão de disposição das amostras semelhante para IScalcite, para o ISgess0 e para o 

ISdolomite. Optou-se, por este motivo, pela apresentação em diagrama apenas dos valores 

de IScaici, versus o teor em ca2+, HC03- e Cl- (Fig. V.25). 

As amostras de água com mineralização mais elevada, águas mais 

evolucionadas, apresentam valores de IS de calcite, dolomite e gesso 

aproximadamente constantes, ou seja, após o aumento de valores de IS segundo o 

fluxo subterrâneo, a partir aproximadamente da zona central da bacia, os índices de 

saturação das amostras passam a ser sensivelmente constantes, observando-se um 

"patamar" de valores. 

Trabalho realizado por CONDESSO de MEL0 et al. (1998), no sistema 

multiaquífero Cretácico do Baixo Vouga, está de acordo com os resultados alcançados 

neste trabalho, ou seja, o IScalcite aumenta em direcção à costa, predominando valores 

próximos do equilíbrio na parte do aquífero mais profunda, ou seja, mais perto do mar 

(Fig.V.26). Estes autores referem que as águas deste sistema estão claramente 

saturadas em caulinite, mineral argiloso mais abundante das formações cretácicas. O 

decréscimo do grau de saturação em caulinite com a proximidade à costa reflecte 

provavelmente as condições de maior intensidade de alteração nas zonas mais 

próximas da zona de recarga. Relativamente à gibsite observa-se um decréscimo do IS 

da área de recarga segundo o fluxo subterrâneo, uma vez que para valores de pH 

próximos de 7 o alumínio é praticamente insolúvel, aumentando a sua solubilidade 

com a diminuição do pH. 



198 Capílulo V -  ~esultados Obtidos - Caracterização Hidrogeoquímica 

0.5 1 .O 1.5 2.0 2.5 
Cálcio [meqll] 

I 2 3 4 5 
Bicarbonato [meqll] 

-4 
O 1 2 3 4 5 6 7 

Cloretos [meqll] 

Fig V.25- Variação do índice de saturação da calcite em hnção dos teores em cálcio (A), bicarbonato 
(B) e cloretos (C). 
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CONDESSO de MELO et al. (1998) refere que os cálculos dos índices de 

saturação revelou que todas as amostras de água se encontram subsaturadas 

relativamente aos feldspatos, o que significa que o equilíbrio ainda não foi atingido e 

está a ocorrer dissolução destes minerais. 
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Fig. V.26 - Evolução dos índices de saturação das águas subterrâneas relativamente aos minerais 
gibsite, quartzo, sílica amorfa, caulinite,e calcite segundo uma secção transversal W-E do 
aquífero segundo a distância à linha de costa (CONDESSO de MELO et al., 1998). 

2.5- Cálculos de Balanço de Massa - Programa NETPATH 

Os cálculos de balanço de massa foram realizados através do programa 

NETPATH (PLUMMER et al., 1991), que permite através de um balanço de massa, 

estimar as reacções hidroqeoquímicas que possam ocorrer entre um ponto inicial e um 
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ponto final de uma linha de fluxo, ou simular a mistura de duas águas e estabelecer 

reacções hidrogeoquímicas globais que podem contribuir para a composição final 

observada no ponto de amostragem. Por outro lado, o programa permite a utilização da 

composição isotópica das amostras na modelação da evolução geoquímica da água 

subterrânea. 

Para além das vantagem supra referidas, é necessário, no entanto, ter em 

atenção determinadas limitações do programa, nomeadamente: 

- as reacções hidrogeoquímicas globais do balanço de massas apenas são 

estimadas entre uma composição inicial e uma água final; 

- o balanço de cargas aos resultados das análises químicas não são 

realizados. Os erros podem ser devidos quer à não determinação de todas as 

espécies iónicas quer a erros analíticos. 

É importante salientar que o programa é de fácil utilização. Após a escolha da 

composição inicial e final da água subterrânea, o passo seguinte é a selecção de 

variáveis, fases e parâmetros que mais significativamente poderão contribuir para a 

evolução hidrogeoquímica (composição final) registada no ponto de amostragem. A 

partir de 28 variáveis apresentadas pelo programa (incluindo variáveis isotópicas como 

o 14c, 3 ~ ,  613c, ?j2H, 6180, 6 3 4 ~  e gs7sr), faz-se uma selecção das mais representativas 

da evolução hidrogeoquímica das amostras de água. Após este passo, a partir de 74 

fases apresentadas pelo programa, faz-se a escolha das fases mais representativas da 

evolução do sistema e qual o seu comportamento no modelo, ou seja, em dissolução 

elou em precipitação. 

Relativamente à escolha dos parâmetros, estes relacionam-se principalmente 

com a evolução da composição isotópica da água subterrânea e na escolha de modelos 

(por exemplo, na aplicação do modelo de Mook, de Vogel, de Tamers, etc.) para 

cálculo da idade aparente em "C da água subterrânea e definição do teor em carbono- 

14 inicial. 
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Quanto maior for o número de fases elou de variáveis consideradas, maior será 

o número de modelos fornecidos pelo programa. 

No referente ao sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro, a selecção teve por 

base a análise das tendências químicas (por exemplo as trocas catiónicas Ca/Na e 

Mg/Na), os valores dos índices de saturação dos minerais e a mineralogia das 

formações. Por outro lado, devido a não determinação dos teores em sílica, não foram 

consideradas as fases minerais silicatadas. 

Foram 5 as variáveis químicas e 7 as fases seleccionadas para a modelação 

hidrogeoquímica (Tabela V. 5). 

Tabela V.5 
Variáveis e Fases Seleccionadas Para a Modelação Hidrogeoquímica do Sistema Multiaquífero 

Cretácico de Aveiro 

Entre as fases consideradas foram seleccionadas reações de troca catiónica, 

respectivamente a reacção Cama e MgíNa, pois verifica-se um decréscimo de teor em 

ca2' e em M~ '+  ao longo do fluxo subterrâneo, acompanhado por um aumento de teor 

em ~ a + .  Admite-se que exista uma troca de sódio existente nos sedimentos da matriz 

do aquífero pelo cálcio e magnésio presentes na fase aquosa (ver secção 2.2 e 2.3 deste 

capítulo). 

A fase halite foi considerada sempre em dissolução, assim como a dolomite, a 

pirite e o gesso, enquanto a calcite, o seu comportamento nos modelos varia entre 

dissolução elou precipitação. 

Parâmetros 

Mistura: Não 

Evaporação: Não 

Cálculos Rayleigh: Não 

Troca: CaINa 

Variáveis 

Cloro Sódio 

Cálcio Magnésio 

Enxofre 

Fases 

Calcite Halite 

Gesso Pirite 

Cama Mg/Na 

Dolomite 
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Quando nos modelos as trocas são expressas com sinal negativo, isto significa 

que as trocas ocorrem no sentido inverso, ou seja, nas fases minerais existe 

precipitação e nas trocas iónicas as reacções decorrem no sentido inverso. 

2.5.1- Apresentação dos Resultados Obtidos com o Programa 
Netpath. Discussão 

Quando da utilização do programa NETPATH, na maioria dos casos, são 

obtidos vários modelos. Para a escolha do modelo ou modelos mais plausíveis, 

consideraram-se os resultados obtidos através do programa WATEQF (PLUMMER et 

al., 1984) (por exemplo os resultados do índice de saturação para uma deterrninada 

fase mineral). 

Apresentam-se em seguida os modelos de balanço de massa seleccionados. 

Como composição inicial foi escolhida a composição química obtida no furo 3 

localizado perto da área de recarga, enquanto para a composição final da água 

subterrânea foi escolhida uma captação situada na região central da área total, segundo 

uma secção transversal E-W do aquífero. 

Os resultados obtidos do balanço de massa são expressos em mmol/kg H20. 

Puro 3 (AC9 - Mamodeiro) 

Composição inicial 

Mg = 0,251 

S = 0,183 

Na = 0,700 

Ca = 0,547 

C1 = 0,801 

Puro 1 (JKl - Depósito) 

Composição final 

Mg = 0,247 

S = 0,428 

Na = 4,142 

Ca = 0,317 

C1 = 2,605 
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O programa sugere seis modelos que considera como aceitáveis. 

Modelo 1 

Calcite = 0,586 

Halite = 1,803 

Pirite = O, 122 

Ca/Na = 0,8 15 

MgíNa = 0,004 

Modelo 4 

Calcite = - 1,290 

Halite = 1,803 

Gesso = 0,245 

~olomite  = 0,815 

MgíNa = 0,819 

Modelo 2 

Calcite = 0,341 

Halite = 1,803 

Gesso = 0,245 

Ca/Na = 0,8 15 

MgíNa = 0,004 

Modelo 5 

Halite = 1,803 

Pirite = 0,122 

Dolomite = 0,293 

Cama = 0,522 

MgíNa = 0,297 

Modelo 3 

Calcite = - 1,045 

Halite = 1,803 

Pirite = 0,122 

Dolomite = 0,8 15 

MgíNa = 0,819 

Modelo 6 

Halite = 1,803 

Gesso = 0.245 

Dolomite = 0,17 1 

Ca/Na = 0,645 

MgíNa = 0,175 

Dois dos modelos propostos pelo programa consideram a precipitação de calcite 

(modelos 3 e 4). Contudo, as amostras ao serem subsaturadas nesta espécie mineral 

leva à não compatibilidade destes modelos de evolução hidroquímica com a dinâmica 

do-sistema. Por outro lado, os modelos 5 e 6 não consideram a dissolução de calcite, 

situação que leva também à sua não aceitação dos modelos. 

Relativamente aos modelos 1 e 2 propostos pelo programa parecem ser os mais 

representativos do sistema. O primeiro considera como a principal fonte de entrada de 

sulfatos no sistema a dissolução de pirite. Este mecanismo apenas ocorre nos primeiros 

metros de profundidade, após o consumo de oxigénio a dissolução de pirite não é 

viável. 

Considerando o trabalho realizado por ROCHA (1993), onde o autor descreve a 

presença de microcristais de gesso na fracção menor que 38 p das formações 
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cretácicas, tal como a existência de microcristais de halite, o que nos leva a admitir o 

modelo 2 como o mais plausível de representar a evolução hidroquímica do sistema. 

O intercâmbio catiónico Ca/Na e Mg/Na explicam o aumento em sódio no 

sistema com o decréscimo de teor em cálcio e em magnésio; por outro lado, explica 

também as concentrações mais elevadas em ~a do que em Cl-. 

Através do programa NETPATH tentou-se visualizar a evolução 

hidrogeoquímica entre o furo 1, situado na região central da área estudada e o furo 14 

situado junto ao litoral. 

Furo 1 (JK1 - Depósito) 

Composição inicial 

Mg = 0,247 

S = 0,428 

Na = 4,142 

Ca = 0,317 

C1 = 2,605 

Furo 14 ( Base Aérea) 

Composição final 

Mg = 0,036 

S = 0,540 

Na = 8,3 13 

Ca = 0,025 

C1 = 4,5 16 

Sete modelos foram propostos pelo programa NETPATH, respectivamente: 

Modelo 1 

Calcite = 0,967 

Halite = 1,629 

Gesso = 0,070 

CaNa = 1,308 

Mg/Na = 0,195 

Modelo 2 

Calcite = 1,037 

Halite = 1,629 

Pirite = 0,035 

Ca/Na= 1,308 

MgíNa = 0,195 

Modelo 3 

Gesso = 1,037 

Halite = 1,629 

Pirite = -0,484 

Ca/Na = 1,308 

Mg/Na = 0,195 



Capílulo V -  Resultados Obtidos - Caracterização Hidrogeoquímica 205 

Modelo 4 

Dolomite = 0,484 

Halite = 1,629 

Gesso = 0,070 

Ca/Na = 0,825 

Mg/Na = 0,195 

Modelo 5 Modelo 6 

Dolomite = 0,5 19 Calcite = -1,650 

Halite = 1,629 Halite = 1,629 

Pirite = 0,035 Dolomite = 1,308 

Ca/Na = 0,790 Gesso = 0,070 

Mg/Na = 0,713 Mg/Na = 1,503 

Modelo 7 

Calcite = -1,580 

Halite = 1,629 

Dolomite = 1,308 

Pirite = 0,035 

Mg/Na = 1,503 

Dos sete modelos propostos pelo programa,. nos dois últimos obriga à 

precipitação de calcite. De acordo com os indíces de saturação a água encontra-se 

subsaturada relativamente a essa espécie mineral, situação que leva à exclusão desses 

modelos (modelos 6 e 7). Por outro lado, nos modelos 3, 4 e 5 não é considerada a 

presença de calcite, apenas dolomite o que não é aceitável se tivermos em 

consideração a composição mineralógica da matriz. No modelo 5 o cálcio no sistema 

tem origem na dissolução de dolomite, excluindo a dissolução de microcristais de 

gesso quer de calcite na fracção menor que 38 p. 

A entrada de sulfatos no sistema através exclusivamente da dissolução de pinte, 

e a não participação de gesso no modelo 2, parece-nos pouco viável. 

Por último, considerando a evolução hidrogeoquímica da água subterrânea, o 

modelo 1 proposto pelo programa, parece corresponder ao que melhor se adapta à 

realidade, ou seja, um aumento em todas as variáveis, sendo este aumento mais 
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significativo na dissolução de calcite, halite e trocas catiónicas Ca/Na e Mgma. A 

dissolução de calcite poderá ser induzida pela reacção de troca catiónica Cama. 

O programa NETPATH foi ainda utilizado na modelação hidrogeoquímica da 

água subterrânea entre o furo 3, situado na área de recarga (composição inicial) e o 

furo 14 (composição final) situado na zona mais profunda acessível do sistema 

multiaquífero Cretácico 

Furo 3 (AC9 - Mamodeiro) 

Composição inicial 

Mg = 0,251 

S = 0,183 

Na = 0,700 

Ca = 0,547 

C1 = 0,801 

Furo 14 ( Base Aérea) 

Composição final 

Mg = 0,036 

S = 0,540 

Na = 8,3 13 

Ca = 0,025 

C1 = 4,5 16 

Foram sete os modelos propostos pelo programa que satisfazem o balanço de 

massa observado, respectivamente: 

Modelo 1 

Calcite = -2,799 

Halite = 3,472 

Gesso = 0,3 13 

Dolomite = 2,044 

MgíNa = 2,222 

Modelo 2 

Calcite = -2,486 

Halite = 3,472 

Pirite = 0,156 

Dolomite = 2,044 

MgíNa = 2,222 

Modelo 3 

Calcite = 1,289 

Halite = 3,472 

Gesso = 0,3 13 

Ca/Na = 2,044 

MgíNa = 0,178 
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Modelo 4 

Calcite = 1,602 

Halite = 3,472 

Pirite = 0,156 

Ca/Na = 2,044 

Mg/Na = 0,178 

Modelo 5 

Dolomite = 0,645 

Halite = 3,472 

Gesso = 0,3 13 

Ca/Na = 1,399 

Mg/Na = 0,823 

Modelo 6 

Dolomite = 0,801 

Halite = 3,472 

Pirite = 0,156 

Ca/Na = 1,243 

Mg/Na = 0,979 

Modelo 7 

Gesso = 1,6029 

Halite = 3,472 

Pirite = - 0,645 

Ca/Na = 2,044 

Mg/Na = 0,178 

Em todos os modelos apresentados pelo programa as trocas catiónicas são 

bastante importantes na evolução geoquímica da água subterrânea. Paralelamente 

todos os modelos consideram a dissoluqão de halite, como fonte de entrada de cloretos 

e de sódio no sistema. 

Dois dos modelos obtidos (modelos 1 e 2) consideram a precipitação de calcite. 

Uma hipótese seria a de ocorrer dissolução sequencial de calcite e de dolomite, ou 

seja, na dissolução de dolomite a água incorpora carbonato, cálcio e magnésio, o que 

poderá induzir a precipitação de calcite. Contudo, esta hipótese não parece realista 

uma vez que as águas se encontram subsaturadas e longe do equilíbrio com este 

mineral. 

Os modelos 5, 6 e 7 por outro lado, não consideram a presença de calcite no 

sistema o que não parece ser compatível com a composição mineralógica da matriz do 

aquífero. Nesses modelos a entrada de cálcio no sistema relaciona-se com a dissolução 

de gesso elou de dolomite. 
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A principal diferença entre os modelos 3 e 4 refere-se à entrada de sulfatos no 

sistema. A dissolução de pirite apenas é possível com a presença de oxigénio, sendo 

este gás consumido nos primeiros metros de profundidade, o que coloca o modelo 3 

como o mais plausível de representar a evolução hidrogeoquímica da água subterrânea. 

As trocas catiónicas são no sentido da libertação de sódio, enquanto a dissolução de 

halite constitui uma fonte de entrada adicional de sódio no sistema. 

No decorrer do trabalho, surgiu a necessidade de se conhecer, embora 

sumariamente a composição físico-química e isotópica do sistema aquífero 

Quaternário. Assim, foram efectuadas colheitas de amostras de água subterrânea em 

furos e nascentes pertencentes a este sistema. 

O estudo desta unidade, teve como objectivo a obtenção de alguns dados do 

ponto de vista químico e isotópico, que permitissem confirmar (apoiar) ou negar 

hipóteses sobre o modelo de funcionamento do sistema profundo. Os resultados das 

análises químicas efectuadas às amostras de água do sistema freático encontram-se nas 

Tabelas A-IV e A-V em anexo. 

As amostras de água pertencentes ao sistema superficial apresentam, de um 

modo geral, teores de salinização baixos. No entanto, localmente, nas captações 

situadas junto à ria de Aveiro, foram determinados valores relativamente elevados em 

sais. Os vários pontos de amostragem seleccionados apresentam teores de total de 

sólidos dissolvidos que variam entre 126 a 587 mgll. A amostra mais mineralizada 

pertence à captação situada em S.Jacinto, relativamente perto do litoral. 
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Dos resultados das análises químicas obtidos nas amostras de água, sobressaem 

os elevados teores em nitratos, contrastando com o sistema profundo onde a maioria 

dos furos apresenta concentrações de zero mgll. No entanto, nas amostras 65 e 68 o 

teor em NO3- é zero mgll. 

A entrada de NO3- no sistema aquoso subterrâneo poderá ter uma origem 

pontual relacionada com actividade agrícola, ou por exemplo, dever-se à existência de 

fossas sépticas. Dadas as características agrícolas da região de Aveiro, este meio 

parece ser o principal mecanismo de entrada de NO3' no sistema subterrâneo, por uso 

intensivo de fertilizantes na agricultura. 

A aplicação não controlada de nitratos como fertilizante é responsável por 

problemas de poluição de reservas hídricas subterrâneas, tendo sido considerada como 

uma importante fonte poluidora em todos os países da Europa e América do Norte 

(APPELO e POSTMA, 1994). A concentração máxima admissível em NO3- em águas 

para consumo humano é de 50 mgll, embora o nível recomendado pela Organização 

Mundial de Saúde se situe em metade deste valor, ou seja, em 25 mgll. Teores 

elevados em NO3- podem causar problemas de meta-hemoglobina, doença 

potencialmente fatal, em particular em crianças, ao inibir o transporte de oxigénio no 

sistema sanguíneo. 

Os teores determinados em NO3- no sistema aquífero fi-eático da região do 

Baixo Vouga variam entre O e 128 mgll, observando-se em 5 dos 14 pontos de 

amostragem concentrações superiores ao valor máximo admissível para consumo 

humano (50 mgll). 

Projectaram-se em diagrama de Piper os resultados das análises químicas 

determinados nas amostras de água do sistema fi-eático (Fig.V.27). No vértice dos 

cloretos adicionou-se a concentração em nitratos, uma vez que os teores encontrados 

nesta espécie química são relativamente elevados. 
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Fig. V.27- Projecção em diagrama de Piper dos resultados das análises químicas obtidos nas amostras 
de água do sistema freático. 

No diagrama anterior (Fig. V.27) é possível identificar dois grupos de águas: 

um grupo representado por águas de fácies C1-Ca-Mg e um segundo gmpo constituído 

por águas de fácies HC03-Ca, estas últimas pertencentes aos furos localizadas na 

região de Vagos. 

A formação de dois conjuntos de amostras deve-se, provavelmente, à 

localização dos furos, ou seja, diferenças em zonas de maior ou menor actividade 

agrícola e, consequentemente, maior ou menor contribuição Humana como agente 

modificador da composição química dos sistemas hídricos. 

Da análise da matriz de correlações construída com os dados obtidos nas 

análises fisico-químicas (Tabela V.6), sobressaem os elevados coeficientes de 

correlação entre os valores de pH e as concentrações em ca2+ e em HC03-. Por outro 
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lado, verificam-se coeficientes de correlação elevados entre o teor em NO3- e as 

concentrações em ~0:- e em hIg2+. 

Tabela V.6 
Matriz de Correlação dos Parâmetros Físico-Químicos das Amostras de Água do Aquífero Quaternário 

O elevado coeficiente de correlação obtido entre os teores em NO3- e em SO:-, 

pode ser utilizado como suporte à hipótese da entrada de NO3- no sistema aquífero 

fi-eático, se relacionar com a utilização de fertilizantes na agricultura, enquanto a 

origem de sulfatos poder dever-se ao uso de pesticidas. Em diagrama foram 

representadas as concentrações de sulfatos em função dos teores em nitratos (Fig. 

V.28). Na figura observa-se que as amostras com baixos teores em NO3- apresentam 

também baixas concentrações em SO:-, verificando-se uma subida simultânea dos 

teores nestas duas espécies. 

- 
De um modo geral nas amostras de água do sistema aquífero Quaternário 

verifica-se: 

- uma subida dos valores de pH com o aumento da concentração em sais 

dissolvidos (TSD). Os valores de pH determinados nas amostras oscilam entre 
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4,3 e 7,7 valores determinados respectivamente, no interior da bacia e junto ao 

litoral. A maioria das amostras possuem valores de pH próximos de 5; 

- não se observaram quaisquer indícios da presença de mecanismos de 

troca iónica entre a água subterrânea e a matriz do aquífero. 

0.0 0.5 1 .O I .5 2.0 2.5 3.0 
Nitratos [meqll] 

Fig V.28- Diagrama de sulfatos em função do teor em nitratos. 

Na Tabela V.7 apresentam-se os resultados das razões r ~ ~ ~ % ~ a ~ + ,  r ~ ~ t - l r ~ l - ,  

rC1-/rHC03-e itb, determinados a partir dos resultados das análises químicas realizadas 

às amostras de água do sistema aquífero fieático. 

A amostra com mineralização mais elevada, furo 67, localiza-se perto do litoral; 

no entanto, as razões iónicas não revelam quaisquer indícios de mistura com água 

marinha. 

Recorrendo ao programa de computador WATEQF (PLUMMER et al, 1984) 

calcularam-se os índices de saturação das amostras de água. Verifica-se em todas as 

amostras valores de subsaturação relativamente à calcite, dolomite e gesso (Tabela 

v .  8). 
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Tabela V.7 
Razões Iónicas e Índice de Troca de Bases nas Amostras de Água do Sistema Aquífero Quatemário 

Julho 1994 Fevereiro 1995 

São nitidamente águas meteóricas de recente entrada, sem tempo para se 

verificar equilíbrio entre as fases líquida e sólida. A recarga do Quaternário, 

nomeadamente da unidade das dunas superficiais, é feita directamente pela 

precipitação. 

Por outro lado, devido à entrada de sulfatos por contaminação agrícola (uso de 

pesticidas), observam-se valores dos índices de saturação do gesso superiores neste 

sistema do que os determinados no aquífero profundo Cretácico. 
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Tabela V.8 
Índices de Saturação da Calcite, Dolomite e Gesso 

Julho 1994 Fevereiro 1995 

Isdolomite 

-9,082 

-2,466 

-11,188 

-6,955 

-7,614 

-8,485 

-8,827 

0,344 

-2,225 

-2,265 

-1,588 

-9,259 

-11,717 

-11,740 

No de 
Invent. 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

7 1 

73 

74 

ISgesso 

-1,714 

-1,785 

-1,788 

-2,703 

- 1,943 

-3,036 

-1,822 

-2,45 1 

-3,429 

-2,872 

-2,806 

-2,876 

-2,766 

-3,418 

Iscaleite 

-4,417 

- 1,057 

-5,410 

-3,612 

-3,909 

-4,321 

-4,334 

0,533 

-0,593 

-0,592 

-0,267 

-4,660 

-5,768 

-6,037 

Isdolomite 

-3,130 

- 10,466 

- 14,277 

I scak i t e  

-1,120 

-5,264 

-7,029 

I sges so  

-- 

-3,213 

-2,888 

-2,714 
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- VARIAÇÃO DOS VALORES DE 6180 E DE NAS 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA REGIÃO DO BAIXO 
VOUGA 

Ao longo das campanhas de amostragem realizadas na região de Aveiro, foram 

colhidas amostras de água pertencentes ao sistema multiaquífero Cretácico e ao 

sistema freático Quatemário para realização de análises isotópicas (6180, F~H,  613c, 3~ 

e 14c), com vista à caracterização isotópica dos sistemas hídricos. 

As amostras foram colhidas em furos que captam o sistema multiaquífero 

Cretácico, e em furos e nascentes representativas do sistema fieático Quaternário. Em 

todas as amostras pertencentes ao sistema profundo foram determinadas as razões 

1s0/160, 13c/12c e 'H/'H, teores em trítio e em carbono-14. Relativamente ao sistema 

freático, apenas em dois locais foram colhidas amostras para determinação dos teores 
14 13 em C e da razão C/'~C. Quanto às razões isotópicas ( F ~ H  e 6180), estas 

determinações foram realizadas na totalidade dos pontos amostrados. Os resultados 

obtidos encontram-se nas tabelas A-I a A-V em anexo. 

De forma a tornar mais fácil a comparação dos resultados de 6180 e de, 6 2 ~ ,  

obtidos nas análises realizadas às amostras de água colhidas durante as cinco 

campanhas, nas Tabelas VI.l e VI.2 apresentam-se os resultados de 6 2 ~  e de 6180 

obtidos, respectivamente nas amostras pertencentes ao sistema confinado e ao sistema 

fieático. 

A composição isotópica das águas subterrâneas amostradas no sistema aquífero 

prqfundo varia entre -28 a -23 O l o 0  para os valores de 6 2 ~  e entre -4,9 a -4,O para os, 
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Tabela IV.l 
Variação dos Valores &*H e 6180 das Amostras de Água do Sistema Multiaquífero Cretácico 

Março 1993 Outubro 1993 Julho 1994 Dezembro 1994 ]Fevereiro 1995 

N0de 
Inv. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

. 18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

6 2 ~  
tOJoo) 
-25,3 

-25,l 

-28,O 

-23,3 

-26,2 

-26,7 

-25,2 

-25,4 

-26,2 

-26,l 

-25,O 

-23,7 

-24,9 

-23,5 

-22,9 

-26,5 

-24,4 

-23,3 

-24,O 

-24,O 

-23,5 

-24,6 

-26,l 

-24,9 

-27,l 

-26,2 

-25,3 

6180 
tOJoo) 
-4,52 

-4,49 

-4,86 

-4,53 

-4,77 

-4,75 

-4,46 . 

-4,62 

-4,60 

-4,44 

-4,36 

-4,40 

-4,48 

-4,35 

-4,33 

-4,79 

-4,38 

-4,38 

-4,42 

-4,37 

-4,45 

-4,58 

-4,47 

-4,71 

-4,84 

-4,49 

-4,72 

6 ' ~  
(o/oo) 

-25,4 

-26,5 

-23,6 

-28,l 

-24,l 

-24,2 

-24,5 

-26,l 

-25,9 

6"0 
tOJoo) 

-4,66 

-4,82 

-4,41 

-4,97 

-4,47 

-4,74 

-4,75 

-4,89 

-4,78 

6 ' ~  
(o/oo) 
-24,2 

-24,4 

-26,9 

-24,6 

-26,O 

-26,O 

-24,5 

-25,5 

-24,3 

-24,l 

-24,l 

-24,l 

-25,2 

-24,3 

-23,5 

-27,O 

-23,2 

-24,3 

-23,9 

-23,7 

-23,2 

-24,8 

-24,8 

-24,3 

-25,2 

-26,4 

-24,9 

6180 
(OJo0) 
-4,55 

-4,41 

-4,89 

-4,54 

-4,66 

-4,56 

-4,42 

-4,71 

-4,50 

-4,54 

-4,56 

-4,60 

-4,56 

-4,43 

-4,46 

-4,79 

-4,50 

-4,53 

-4,36 

-4,41 

-4,OO 

-4,66 

-4,49 

-4,63 

-4,70 

-4,43 

-4,77 

ti2H 
(OJo0) 
-24,2 

-24,5 

-25,4 

-26,6 

-28,2 

6180 
tOJoo) 
-4,39 

-4,39 

-4,71 

-4,58 

-4,59 

6 ' ~  
tOJoo) 
-24,2 

-24,O 

-28,4 

-23,8 

-26,l 

-26,6 

-25,6 

-24,9 

-25,6 

-24,3 

-24,7 

-26,5 

-24,2 

-24,9 

-26,7 

6180 
tOJoo) 
-4,62 

-4,54 

-4,77 

-4,50 

-4,76 

-4,66 

-4,69 

-4,62 

-4,51 

-4,39 

-4,60 

-4,59 

-4,42 

-4,44 

-4,70 
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valores de 6180. O coeficiente de correlação entre os valores de 6 2 ~  e de 6180 deste 

grupo de águas é igual a r= 0,63 (n= 81), definindo uma recta de regressão de equação: 

6 2 ~  = (7,72 f 0,67) 6180 + 10,14 ( ~ q .  VI. I) 

Dada a independência das variáveis entre si (PAYNE, 1991) o cálculo da recta de 

regressão z2H - 6180 foi efectuado recorrendo à regressão ortogonal. 

Optou-se pela apresentação dos resultados isotópicos das amostras de água do 

sistema fi-eático neste capítulo, uma vez que a amostragem teve como objectivo a 

determinação da composição isotópica destas águas, com vista à comparação dos dois 

sistemas aquíferos, ou seja, na procura de similaridades ou de diferenças entre ambos 

sistemas. 

Relativamente ao aquífero superficial Quaternário, apenas em cinco dos quinze 

locais amostrados existem dados de 6 2 ~  e de 6180 para as diferentes campanhas, os 

resultados obtidos de ti2H e de 8180 apresentam-se na Tabela V1.2. 

No aquífero superficial a composição isotópica oscila entre -29 a -25 "/,, e 

entre -5,O a -4,4 "/,,, respectivamente para o 6 2 ~  e para o 6180, em amostragens 

realizadas em época de estiagem e em época de recarga. Com base nos valores 6 foram 

calculados o coeficiente de correlação entre os valores de ?j2H e de 6180 e a equação da 

recta de regressão, respectivamente, r= 0,83 (n= 19) e: 

(Eq. VI.2) 

Projectando em diagrama os valores obtidos de 6 2 ~  em função dos valores de 

6180, de todas as amostras de água pertencentes ao aquífero fi-eático e ao sistema 

multiaquífero Cretácico (Fig. VI.l), observa-se a formação de dois grupos de águas. 

Um grupo composto pelas amostras de água subterrânea pertencentes ao sistema 
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profundo confinado, constituído por águas mais enriquecidas nas espécies isotópicas 

pesadas, isto é, com teores mais elevados em oxigénio-18 e em deutério. O segundo 

outro grupo é constituído pelas amostras de água pertencentes ao aquífero superficial 

Quaternário e parte por amostras pertencentes ao aquífero confinado, correspondendo 

a águas mais empobrecidas em ''0 e em 2 ~ .  

Tabela VI.2 
Variaqão dos valores 6 2 ~  e 6180 das Amostras de Água do Sistema Aquífero Quaternário 

Julho 1994 Dezembro 1994 Fevereiro 1995 

O aquífero Quaternário representa uma unidade aquífera pouco profunda, 

sabendo que as amostras de água foram colhidas em nascentes e em furos, na sua 

maioria com profundidades médias próximas de 20 m, admite-se que este grupo de 

águas representa a composição isotópica da precipitação actual na região do Baixo 

Vouga. 

No de 
Inventário 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

6 8 

69 

70 

7 1 

72 

73 

74 

6 2 ~  
(o/0o) 

-29,2 

-27,5 

-28,3 

-27,4 

-26,8 

-26,7 

-26,l 

-25,9 

6180 
(o/oo) 

-5,03 

-4,72 

-4,68 

-4,63 

-4,72 

-4,67 

-4,52 

-4,57 

6 2 ~  
to/oO) 
-27,O 

-26,5 

-25,5 

-28,2 

-25,4 

-25,8 

-24,5 

-24,8 

6180 
(%o) 

-4,44 

-4,56 

-4,69 

6180 
to/oO) 
-4,89 

-4,65 

-4,49 

-4,95 

-4,55 

-4,65 

-4,45 

-4,61 

6 2 ~  
(%o) 

-24,6 

-25,9 

-27,8 
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D Aquífero Cretácico + Aquífero Quaternário 

0 Precipitação Média - Serra d o  Pilar - Recta Águas Meteóricas (GMWL) 

Fig. VI.1- Projecção dos valores de 6 ' ~  em h ç ã o  de 6180. Resultados obtidos nas análises efectuadas 
nas amostras de água pertencentes ao aquífero Quaternário e ao sistema multiaquífero 
Cretácico. 

Note-se ainda, que o sistema aquífero superficial é uma unidade de fácil recarga 

pela águas de precipitação, estando sujeito às variações sazonais da composição 

isotópica observadas nas águas de precipitação ao longo do Ciclo Hidrológico (ver 

Capítulo 11). Tratam-se de furos pouco profundos, onde as flutuações isotópicas 

observadas nos resultados de F ~ H  e de 6180 representam, provavelmente, as variações 

observadas durante um Ano Hidrológico nas águas de precipitação. 

As amostras de água do aquífero superficial Quaternário são sistematicamente 

mais empobrecidas em oxigénio-1 8 e em deutério, comparativamente com os valores 

obtidos nas amostras de água do sistema profundo (Fig. VI. 1). 

No diagrama F 2 ~  - F180 (Fig. V1.1) encontra-se a projecção do valor médio da 

composição isotópica da água de precipitação colhida na Estação Meteorológica da 
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Serra do Pilar - Porto. Esta estação localiza-se a cerca de 65 krn a norte de Aveiro, 

apresentando características mais ou menos similares às observadas na região em 

estudo, ou seja, situa-se numa zona litoral de baixa altitude (98 m) e com um regime 

de ventos semelhante. 

A Estação Meteorológica da Serra do Pilar - Porto possui um registo de dados 

isotópicos desde 1988 (valores de z2H, de 6180 e de 'H). A série de cinco anos 

disponível possui representatividade estatística. 

Os valores 6 da média ponderada da série de cinco anos (1988 a 1991), são 

respectivamente: ?j2H= -30,7 o/oo e 6180= -5,ll (IAEA, 1994). Estes valores 

representam o teor médio da composição isotópica de águas meteóricas caídas na 

região, não correspondendo a resultados de um evento de precipitação, nem de chuvas 

de apenas um Ano Hidrológico. O valor médio ponderado pretende representar um 

valor homogéneo, semelhante ao que acontece na maioria dos sistemas hídricos 

subterrâneos, onde o sistema consegue efectuar uma homogeneização dos diversos 

eventos de recarga. 

Como referido anteriormente, no diagrama Fig. VI.l, verifica-se que as 

amostras de água pertencentes ao sistema multiaquífero Cretácico apresentam, de um 

modo geral, valores de e de 6180 mais enriquecidos que as águas do sistema 

Quaternário, contudo, a diferença isotópica acentua-se quando os valores 6 são 

comparados com a média ponderada das águas de precipitação caídas na Estação da 

Serra do Pilar. 

No diagrama F ~ H  - 6180 (Fig. VI.1) encontra-se ainda representada a Recta das 

Ámas Meteóricas Global (GMWL - Global Meteoric Water Line, ver Capítulo 11), de 

equação: 
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Comparando os valores de declive das rectas de regressão calculadas com os 

resultados de 6 2 ~  e de 6180 das amostras de água pertencentes ao sistema 

multiaquífero Cretácico e ao sistema Quaternário, verifica-se que em ambos sistemas 

os valores de declive são relativamente próximos dos definidos pela GMWL, 

respectivamente 7,72 e 8,29, apresentando ainda valores de ordenada na origem 

semelhantes aos definidos pela GMWL, nomeadamente 10,14 e 12,06 (ver Eq.VI.l e 

VI.2). 

1.1- Evolução Isotópica ( 6 ' ~  e de 6180) no Sistema Multiaquífero 
Cretácico Segundo o Fluxo Subterrâneo 

Da análise da Tabela VI.l sobressai a homogeneidade dos resultados 6 obtidos 

no decorrer das diversas campanhas. A pequena amplitude dos resultados, oscilando 

dentro dos limites dos erros analíticos associados às determinações, levou a que 

fossem determinados os valores médios para o 6180 e para o 6 2 ~  por captação, e o 

excesso de deutério. Nos cálculos utilizaram-se os resultados obtidos em todas as 

determinações efectuadas (Tabela VI.3). 

Os valores médios de z2H e de 6180 foram projectados em diagrama em função 

da distância aos bordos da bacia sedimentar (Fig. VI.2 e VI.3), a fim de se visualizar a 

evolução da composição isotópica do sistema multiaquífero Cretácico segundo o 

sentido do fluxo subterrâneo. 

Da análise dos diagramas anteriores (Fig. VI.2 e VI.3), sobressai o 

enriquecimento nas espécies isotópicas mais pesadas ('H e ''O), segundo o fluxo 

subterrâneo, ou seja, à medida que os furos se situam mais próximos do litoral, 

verificam-se valores 6 2 ~  e 6180 mais positivos comparativamente com os localizados 

perto da área de recarga I bordos da bacia sedimentar. A evolução isotópica que se 
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encontra no sistema, é expressa por uma diferença de cerca de 0,5 O/,, nos valores de 

6180 e aproximadamente 4 nos valores de F ~ H .  

Tabela VI.3 
Composição Isotópica Média das Amostras de Água do Sistema Multiaquifero Cretácico 

No de 
Inventário 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

6 ' ~  f o 
(o/00) 

-24,5 + 0,7; n=7 
-24,4 r1 0,s; n=5 

-27,5 + 0,9; n=6 
-24,4 f 1,2; n=7 

-25,9 f 0,4; n=6 

-26,O +0,8; n=9 

-24,7 + 0,3; n=3 
-25,6 f 1,O; n=6 

-25,l r1 1,O; n=5 

-25,2 + 1,l; n=5 
-24,6 r1 0,5; n=4 

-24,l + 0,s; n=6 
-25,5 + 0,7; n=3 
-24,l + 0,5; n=5 
-23,3 + 0,4; n=7 , 

-27,2 + 0,7; n=3 
-24,6 f 1,2; n=3 

-23,9 I 1,O; n=7 

-23,9 + 0,9; n=4 
-23,9 + 0,7; n=3 
-23,3 + 0,2; n=4 
-24,6 + 0,3; n=5 
-25,2 + 0,7; n=3 
-24,6 + 0,2; n=3 
-26,l f 0,s; n=3 

-28,s f 1,l; n=4 

-25,7 5 0,7; n=4 

6180 f O 

(o/oo) 

-4,52 f 0,13; n=8 

-4,40 f 0,10; n=10 

-4,85 + 0,15; n=9 
-4,52 + 0,04; n=9 
-4,71 + 0,08; n=8 
-4,71 f 0,ll; n=12 

-4,45 + 0,14; n=6 
-4,65 1- 0,09; n=ll 

-4,58 + 0,07; n=8 
-4,48 + 0,09; n=8 
-4,41 + O, 10; n=8 
-4,51 + 0,12; n=9 
-4,54 f 0,09; n=6 

-4,40 + 0,07; n=6 
-4,39 + 0,lO; n=10 
-4,85 f 0,08; n=3 

-4,42 f 0,ll; n=6 

-4,45 10,09; n=12 

-4,40 + O, 13; n=8 
-4,38 f 0,12; n=6 

-4,22 rt 0,24; n=6 

-4,65 f O, 1 1; n=9 

-4,48 + 0,09; n=5 
-4,70 r1 0,09; n=6 

-4,81f 0,ll; n=6 

-4,50 f 0,09; n=8 

-4,74 + 0,07; n=8 

d = 6 2 ~  - 8 6180 
(o/oo) 

11,7 

10,s 

11,3 

11,s 

11,s 

11,7 

10,9 

11,6 

11,5 

10,6 

10,7 

12,O 

10,8 

11,l 

11,8 

11,6 

10,s 

11,7 

11,3 

11,l 

10,5 

12,6 

10,6 

13,O 

12,4 

72 

12,2 
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4 8 12 16 
Distância Bordo Bacia Sedimentar [km] 

Fig. VI.2- Variação dos valores de 6180 em função da distância ao bordo da bacia sedimentar (área de 
recarga). 

-20 

-30 

O 4 8 12 16 20 
Distância Bordo Bacia Sedimentar [km] 

Fig. VI.3- Variação dos valores de 6 2 ~  em finção da distância ao bordo da bacia sedimentar (área de 
recarga). 

Da análise dos diagramas anteriores (Fig. VI.2 e VI.3), encontram-se valores 

anómalos no padrão evolutivo da composição isotópica. Por exemplo, nos valores S 

determinados nas amostras de água colhidas nos furos 5 e 25, verifica-se um 
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afastamento isotópico destes pontos relativamente às restantes amostras o que parece 

indicar mistura com águas de um outro sistema hidrológico de composição isotópica 

diferente ou, indicar águas mais antigas tendo a recarga do sistema ocorrido sob 

condições climáticas diferentes, um período mais fio,  resultando um empobrecimento 

das águas meteóricas. 

O desvio isotópico observado na amostra de água do furo 25 (valores 6 

homogéneos em todas as campanhas de amostragem realizadas), associado às 

características hidroquímicas da amostra, levam a admitir existir mistura com outro 

sistema aquífero, mais profundo, provavelmente instalado nas formações liásicas. 

Recorde-se que os valores de temperatura determinados nesta captação, são cerca de 5 

a 6 "C mais elevados que a média calculada para os restantes furos amostrados na 

região. Por outro lado, nesta captação os ralos situam-se entre os -230 m aos -294 m de 

profundidade. 

O padrão observado de distribuição dos valores de 6 2 ~  e de 6180 das amostras 

de água segundo a distância à área de recarga, isto é, o enriquecimento isotópico em 

cerca de 0,5 O/,, em oxigénio-18 e cerca de 4 "/,, em deutério entre as amostras 

localizadas perto da área de recarga e as localizadas junto ao litoral, é dè certa foma 

contrário ao descrito na literatura, em estudos efectuados em sistemas confinados 

(LOVE et al., 1994; BATH, 1993; DENNIS et a1.,1997; DARLING et al., 1997). 

Na maioria dos sistemas aquíferos observa-se um empobrecimento segundo o 

sentido do fluxo, induzido por diferentes condições climáticas existente durante a 

recarga dos sistemas, ou seja, caracterizando climas mais frios. Por exemplo, na Bacia 

de Otway (Austrália), os autores referem uma variação nos valores de 6 2 ~  entre -10,2 

a -36,4 e nos valores de 6180 entre -1,6 a -5,6 segundo o sentido do fluxo 

subterrâneo e ao longo de uma distância de 120 km (LOVE et al., 1994), enquanto que 

trabalhos hidrogeológicos realizados na Bacia de Londres (Chalk Aquifer), 

encontraram uma variação na composição isotópica da água subterrânea também 
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segundo o sentido do fluxo subterrâneo entre -7,9 a -6,6 O/,, nos valores de 6180 e 

entre -55 a -44 nos valores de 6 ' ~  (Fig. V1.4). 

' a  -8.5 L- 
O 10 20 30 40 50 

Distance (km) 

L I . ,  - -60 
O 10 20 30 40 50 

Distance (km) -. . 

Fig.VI.4 - Variação dos valores de 6 ' ~  e de 6180 segundo o fluxo subterrâneo, de S para N, no sistema 
aquífero do Chalk (Londres, Grã-Bretanha). Os círculos escuros representam a área N do 

' sistema (águas mais antigas); os círculos a branco, a região S do sistema (águas mais 
modernas); os triângulos representam as amostra colhidas região não confinada do sistema 
(DENNIS et al., 1997). 

Tendo em atenção os resultados isotópicos ( 6 ' ~  e 6180) obtidos no primeiro 

estudo realizado na região do Baixo Vouga, através desta técnica de análise 

(MARQUES da SILVA, 1990), revelam, de um modo geral, um enriquecimento 

isotópico das amostras de água do sistema multiaquífero Cretácico relativamente aos 

valores 6180 obtidos nas amostras de água do aquifero Quaternário. Encontrou-se uma 

diferença de 0,5 entre os dois sistemas aquiferos (6180G,tácico= -4?9 f 0,4 n=13; 
18 6 -5,4 f 0,6 n=6). 

Relativamente os valores de 6 2 ~ 7  os resultados obtidos revelam, pelo contrário, 

um empobrecimento do sistema profundo (z2H=-26,l f 3,8 "/,,, n= 13) relativamente 

ao sistema aquifero superficial (?j2H=-24,9 f 3,O n= 6). 

É importante referir, que ao calcular-se o excesso de deutério obtém-se valores 

relativamente elevados, apenas em 4 das 19 amostras de água analisadas apresentam 
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valores em tomo de 10 nas restantes amostras o excesso de deutério varia entre 15 

e 27 Neste caso particular os resultados de 6180 e de F'H devem ser "analisados" 

com algumas reservas. 

2- VARIAÇÃO DOS TEORES EM TRÍTIO ( 3 ~ )  E EM 
CARBONO-14 (14c) NO SISTEMA MULTIAQUÍFERO 
CRETÁCICO DE AVEIRO 

Em todos os furos seleccionados pertencentes ao sistema confinado e ao longo 

de todas as campanhas, foram colhidas amostras de água com vista à determinação dos 

teores em trítio. Relativamente ao carbono-14 as determinações desta espécie isotópica 

apenas foi efectuada uma vez em cada local de amostragem, devido aos elevados 

custos de análise, ao tempo de espera na obtenção de resultados. 

Os resultados obtidos nas análises de 3~ e 14c encontram-se na Tabelas A-I em 

anexo. 

Da análise dos resultados verifica-se que a maioria das amostras do sistema 

multiaquífero Cretácico apresentam teores nulos em trítio. Apenas em dois furos 

(amostras 22 e 24) foi detectada a presença de 3 ~ ,  isto é, 3,3 f. 0,7 TU na amostra 22 e 

7,4 f. 0,7 TU na 24. 

No que se refere às determinações em carbono-14, análises efectuadas no 

carbono inorgânico total dissolvido (CITD), das amostras de água subterrânea do 

sistema confinado oscilam entre 0,9+0,3 pmc e 73,3+1,2 pmc, respectivamente na 

amostra 5 ,  no furo localizado junto ao litoral na região mais profunda acessível do 
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sistema multiaquífero, e na amostra 24, furo situado perto do bordo da bacia 

sedimentar junto a área de recarga (Tabela VI.4). 

Por outro lado, como referido anteriormente, quando se realizam determinações 

de carbono-14 durante o processo de síntese do benzeno, é retirada uma amostra de 

C02 que será analisada para determinação do F13c do CITD das águas subterrâneas. 

Os valores obtidos de FL3c variam entre - 18,5 e -8,7 "/,,, respectivamente no furo 24 e 

na amostra 9. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela VI.4. 

TABELA VI.4 
Variação de Teor em 14c e dos Valores de 613c das Amostras de Água do Sistema Multiaquífero 

Cretácico 
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14 Analisando os resultados obtidos em 3~ e em C nas amostras de água do 

sistema multiaquífero Cretácico sobressai o elevado teor em trítio (7 TU) determinado 

na amostra 24. Esta captação corresponde a um furo pouco profundo situado cerca do 

bordo da bacia sedimentar, o teor determinado pode em parte ser explicado por se 

tratar de uma água moderna (14c = 73,3 pmc). É de referir que o teor 'H se mantém 

constante ao longo das várias campanhas de amostragem, excluindo por conseguinte, a 

hipótese de erro analítico. 

Uma hipótese que se poderá formular sobre a origem do 3~ no sistema 

profundo é a mistura com o sistema aquífero Quaternário, por sobreexploração elou 

por construção deficiente da captação. Em ambos os casos (sobreexploração elou 

construção deficiente) os teores encontrados não seriam constantes no tempo, mas 

função da percentagem de mistura com o sistema freático. 

Importa referir que o teor médio anual (média ponderada) registado nas águas 

de precipitação na Estação Meteorológica da Serra do Pilar (Porto) varia entre 3,7 TU 

em 1992 a 5,3 TU em 1988 (IAEA, 1992). 

Considerando os valores observados, é possível formular a hipótese de as 7 TU 

corresponderem a teores com origem nas explosões termonucleares realizadas na 

atmosfera nos anos 60, daí superiores aos actuais. No entanto, é necessário ter em 

conta o teor em 14c deveria também ser superior a 100 pmc (ver Capítulo 11), embora 

sendo possível uma diluição do teor em carbono por dissolução de carbonatos da 

matriz aquífera. No entanto, a entrada de carbono morto (sem "C na sua composição) 

não é apoiada pelo valor do índice de saturação da calcite, que caracteriza águas 

subsaturadas (IS,,,,it,= - 1,333). 

Por outro lado, os teores em 3~ determinados nas amostras de água pertencentes 

ao aquífero Quaternário (Tabela VI. 5) oscilam entre 2,7 TU (Dezembro de 1994, 

amostra 68) e 8,8 TU (Julho de 1994, amostra 67). 
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Tabela VI. 5 
Variação do Teor em Trítio (TU) no Aquífero Quatemário 

Teores em 3~ superiores aos atmosféricos, podem relacionarem-se, por vezes, a 

efluentes industriais, tal como é observado, na região da grande Lisboa - Várzea de 

Loures, onde foram deteminados teores de 30 TU em águas superficiais (ARAUJO et 

al., 1998), correspondendo a um efeito local. No entanto, a verificar-se esta hipótese os 

teores observados no furo 24 possivelmente não seriam constantes em todas as 

campanhas. 

No de Inventário 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

Relativamente ao furo 22, tendo em atenção o teor em trítio e em radiocarbono, 

fomula-se a hipótese dos teores determinados corresponderem a mistura entre os dois 

sistemas profundo e fieático. Se por um lado, a amostra de água possui um teor em 

carbono-14 semelhante aos restantes furos localizados na região aproximadamente à 

mesma distância da área de recarga, por outro lado, é o único ponto (profundo) de 

amostragem onde foi encontrado trítio (à excepção da amostra 24). 

Durante as várias campanhas de amostragem o teor em 3~ neste ponto oscilou 

entre 3 TU em Março de 1993 e 2 TU em Dezembro de 1993. Considerando que a 

análise de 14c apenas foi realizada uma vez, existe a possibilidade de ter ocorrido 

Julho 1994 
5,l f 0,6 
5,O f 0,5 
7,l f 1,6 
6,9 f 0,6 
5,4 + 1,8 
5,O f 0,6 
4,6 f 0,6 
8,8 + 1,O . - 

Dezembro 1994 
4,9 + 1,0 

0,O + 0,7 

3,O I 1,l 
2,7 f 1,3 
4,6 f 1,2 
6,l f 1,2 
5,4 f 1,0 
6,7 + 1,6 
3,4 + 0,8 

Fevereiro 1995 

5,O f 0,6 

6,3 5 0,7 

3,9 + 0,6 
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contaminação durante a amostragem. No entanto, a confirmar-se esta hipótese de 

contaminação, observar-se-ia um desvio dos valores de "C para idades mais 

modernas, o que implica uma "idade real" da amostra mais antiga do que a obtida. 

Situação idêntica é descrita em trabalho efectuado por DENNIS et al. (1997) na I 
Bacia de Londres (Chalk Aquifer). De 52 pontos de amostragem, em 30 foram 

determinados teores em 'H que variam entre 0,8 a 13,7 TU. Estes valores representam 

águas subterrâneas modernas, ou com menos de 40 anos. As restantes amostras onde 

não foi detectada a presença 'H são pelo menos mais antigas do que 40 anos, e onde a 

componente de água moderna no sistema é relativamente em pequena ou inexistente I 
(Tabela 5). 

Tabela VI.5 I 

Amostras de Água Subterrânea do "Chalk Aquifer" - Bacia de Londres. Variação do Teor em 3~ e 
Idades Aparentes em 14c (DENNIS et a1.,1997) 

Sample No. 3~ (Tu) I4c Age (ka)* 

*Idade aparente em 14c recorrendo ao modelo de Andrews 
**Teor médio em 3~ nas amostras 16 e 1 8 

Na região do Baixo Vouga, a amostra de água 22 poderá representar uma 

mistura com uma água moderna, água com uma concentração em 14c próxima de 80 a 

100 pmc e teores em 3~ entre 3 e 9 TU (admitindo teores semelhantes aos encontrados 

no aquífero Quaternário). Tendo em atenção os baixos teores de alcalinidade, 

observados na maioria das amostras de água subterrânea pertencentes ao sistema 

Quaternário na região a Norte de Aveiro, ao verificar-se uma mistura entre os dois 
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sistemas (profundo e fieático), esta mistura reflectir-se-á, de imediato, a nível dos 

teores em trítio e num aumento pouco significativo nas concentrações em 14c. 

Os diferentes comportamentos do 'H e 14c perante um mecanismo de mistura, 

deve-se ao facto do 3~ constituir parte da molécula de água, e, portanto, a sua 

concentração no sistema aquoso é independente da composição química da água, ao 

contrário do "C. Assim, perante um mecanismo de mistura, o teor em 'H é função da 

percentagem de mistura e dos teores em trítio nos sistemas envolvidos. 

14 Relativamente à concentração em C numa água subterrânea, esta é 

inicialmente função do teor existente na atmosfera, no momento da recarga, e, 

posteriormente, de todos os processos de interacção água-rocha (ver Capítulo 11). 

Perante um mecanismo de mistura, verificar-se-ão modificações a nível da composição 

química e do conteúdo isotópico e, assim sendo, o desvio em "C será função do teor 

em alcalinidade das águas e da percentagem de mistura. 

A percentagem de mistura na amostra 22 pode ser calculada, de um modo mais 

ou menos expedito. Recorrendo aos valores de 6180 (espécie conservativa) é possível 

calcular a percentagem de mistura partindo do princípio que se trata apenas, de uma 

mistura de dois componentes. Como pontos extremos da mistura admite-se: 

- o valor da composição média das amostras de água do sistema do 

aquífero Quaternário (precipitação moderna na região) e do sistema 

multiaquífero Cretácico, amostras com teores em carbono-14 superior a 35 pmc 

(locais situados perto da área de recarga; 

- o outro ponto extremo da mistura, admitiu-se o valor médio de 6180 das 

amostras de água com teores em "C entre 12 e 5 pmc. 

Os valores médios de 6180 obtidos foram os seguintes: 
18 6. ~cmo~,,a,97~ = -4,67 & 0,15 "/,, ; n=23 

18 6 O(águas ccan,igas7', = -4,47 k 0,lO O/,,; n=2O 
18 

6 O(amostra 22, = -4765 "/o0 



234 Capitulo VI - Interpretação dos Resultados Obtidos -Análises Isotópicas 

O cálculo da percentagem de mistura obtém-se através da seguinte expressão: 

x = (m - C1) / (C2 - C1) (Eq. VI.3) 

onde, 

m - composição da mistura (amostra 22) 
C1 - composição média das amostras do sistema multiaquífero Cretácico com 

teores em 14c entre 12 e 5 pmc (águas "antigas") 
C2- composição média das amostras do sistema aquífero Quaternário e do 

sistema multiaquífero Cretácico com teores em 14c superiores a 35 pmc 
(águas "modernas") 

Recorrendo a Eq. VI.3 obtém-se um valor de percentagem de mistura de cerca 

de 10 % de água moderna no sistema profundo (na amostra 22). Este valor de 

percentagem de mistura é compatível com os valores de composição química e 

isotópica determinados na amostra 22. 

Na Fig. VI.5 apresenta-se, em mapa da região, a distribuição dos valores 

obtidos em 14c das análises efectuadas nas amostras de água do sistema multiaquífero 

~ietácico. E possível individualizar três áreas que caracterizam a "evolução" do fluxo 

subterrâneo, ou seja: 

- uma primeira zona situada perto do bordo da bacia sedimentar e da área 

de recarga. As amostras de água subterrânea apresentam valores de 

concentração em carbono- 14 superiores a 20 pmc; 

- uma zona intermédia, localizada na região central do Baixo Vouga. As 

águas apresentam teores em 14c compreendidos entre 5 e 10 pmc; 

- por último, perto da faixa litoral, uma terceira zona. As amostras de 

água subterrânea apresentam teores que variam entre 1 a 2 pmc. 

Da análise do mapa anterior (Fig. VI.5), observa-se uma transição "brusca" dos 

teores em "C das amostras entre a primeira e a segunda áreas, ou seja, uma quebra 

acentuada nas concentrações em carbono-14 (passagem aproximadamente de 20 pmc 
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para cerca de 10 pmc), e não uma diminuição gradual dos teores. O intervalo de teores 

observado entre as duas áreas, poderá dever-se à acção conjunta de dois processos: 

E S C A L A  G R A F I C A  

8; Krn 

Fig. VI.5- Variação do teor em carbono-14 (prnc) nas amostras de água do sistema multiaquífero 
Cretácico. No mapa encontram-se delimitadas três áreas, respectivamente, do interior para o 
litoral encontram-se: - concentrações superiores a 20 pmc (zona A); - entre 5 e 10 pmc (zona 
B); e junto ao litoral teores menores que 5 pmc (zona C). 
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- estudos geofísicos desenvolvidos na região, apontam para a existência, 

em profundidade, de um acidente tectónico. Uma falha normal de direcção 

aproximadamente N-S, que corta a estrutura cretácica ( MARQUES da SILVA, 

1990), coincidente com a "área" onde é registada a transição brusca dos valores 

de 14c. Admite-se que a falha retarda o fluxo subterrâneo, não actuando como 

uma barreira impermeável, mas provocando uma redução do fluxo; 

- por outro lado, a área de recarga do sistema situa-se a uma cota 

próxima dos 50 m de altitude e consequentemente o gradiente hidráulico do 

sistema é bastante pequeno. Dadas estas condições hidrogeológicas o fluxo 

subterrâneo é necessariamente lento. Observações efectuadas na região, 

anteriores ao enorme desenvolvimento industrial e populacional que se assiste a 

partir dos anos 60, referem a existência de diversas exsurgências do sistema 

Cretácico na faixa oriental, que representavam zonas de descarga. O sistema 

estava "cheio" não havendo condições para entrada de água. Como 

consequência da intensa exploração, que se assiste a partir dos anos 60, estas 

condições modificaram-se, tendo sido registadas descidas acentuadas dos níveis 

piezométricos, que na região central da bacia, perto da cidade de Aveiro, rodam 

os -40 m abaixo do nível do mar e que força a uma deslocação do sistema 

(MARQUES da SILVA, 1990). 

A variação do teor em radiocarbono determinado nas amostras de água 

subterrânea do sistema multiaquífero Cretácico, são o resultado, provavelmente, da 

actuação conjunta dos dois mecanismos acima referidos. Se por um lado, a falha é 

capaz de retardar a velocidade do fluxo subterrâneo, por outro, o baixo gradiente 

hidráulico do sistema (referência às antigas exsurgências na região), pode explicar em 

parte o hiato de valores em 14c determinados nas amostras de água. 

A concentração em carbono-14 de 41,5 1+0,44 pmc determinada no furo 16 

(captação artesiana, desprovida de bomba), deve-se provavelmente, a trocas isotópicas 

entre a água subterrânea retida no interior da tubagem e a atmosfera. A água tende a 
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estabelecer um equilíbrio isotópico com o meio atmosférico, desviando os valores para 
14 concentrações superiores (teor em C atmosférico = 100 pmc). A amostragem foi 

realizada sem a bombagem prévia da captação, razão pela qual a amostra apresenta 

uma concentração em carbono-14 mais elevada que os restantes furos na região central 

da bacia. Devido a não ter sido possível efectuar-se a instalação de um sistema de 

bombagem portátil na captação durante a amosGagem, os resultados obtidos não são 

representativos da composição isotópica da água subterrânea neste local de 

amostragem, razão pela qual, não serão considerados. Por outro lado, como foi 

referido no capítulo anterior, este furo explora essencialmente águas do aquitardo, daí 

o afastamento nos parâmetros fisico-químicos dos restantes furos da região que 

exploram o sistema multiaquífero Cretácico. 

Quando se projectam em escala logarítmica os teores em carbono-14 das 

amostras de água em função da distância ao bordo da bacia sedimentar (Fig. VI.6), 

verifica-se que o teor em "C decresce quase linearmente da "área de recarga" até cerca 

do km 8. A partir de então, as concentrações em radiocarbono na água subterrânea são 

aproximadamente constantes até ao km 16, diminuindo em seguida, de acordo com o 

fluxo subterrâneo. Do diagrama sobressai o patamar definido com os teores em 14c das 

amostras colhidas nas captações localizadas na zona central da bacia. 

Projectaram-se os valores de 6 " ~  determinados no carbono total inorgânico 

dissolvido em função da distância ao bordo da bacia sedimentar (Fig. VI.7), a fim de 

visualizar a evolução da composição isotópica da água subterrânea, ou seja, uma 

possível identificação de interacções com os minerais da matriz carbonatada do 

aquífero, pois uma maior percentagem das espécies carbonatadas induzem desvios nos 

teores em 14c e nos valores do 6I3c. 

Da análise do diagrama anterior, verifica-se uma evolução para valores mais 

positivos de 613c segundo o fluxo subterrâneo, isto é, nas amostras de água pouco 

evolucionadas (perto do bordo da bacia sedimentar) encontram-se teores mais 

empobrecidos (6I3c = - 19 verificando-se uma passagem para valores mais 
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enriquecidos (F"C = -9 à medida que a água actua com a matriz rochosa do 

aquifero, dissolvendo minerais carbonatados (F13c perto de O O/,,). A maior parte das 

amostras de água possuem, sensivelmente, a mesma concentração em 13c, OU seja, em 

tomo de -9 "/,,. 

0.1 

O 4 8 12 16 20 
Distância Bordo Bacia Sedimentar [km] 

Fig. VI.6- Variação do teor em carbono-14 (pmc) em escala logarítmica em função da distância ao 
bordo da bacia sedimentar, área de recarga do sistema aquífero (km). 

-20.0 

O 4 8 12 16 20 
Distância Bordo Bacia Sedimentar [km] 

Fig. VI.7- Variação dos valores de 613c versus distância ao bordo da bacia sedimentar, área de 
recarga (km). 
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Da disposição das amostras (Fig. VI.7), destacam-se as amostra 2 e 26 com 

valores de 6'" próximos de -14 O valor projectado representa o resultado de uma 

única determinação realizada no CITD das amostras, pelo que é possível que estes 

valores representem um erro analítico. 

14 Representando os valores de C em função do 613c das amostras do sistema 

multiaquífero Cretácico de Aveiro, verifica-se que às amostras com os teores mais 
14 elevados em C correspondem os valores mais empobrecidos de 6I3c, ou seja a 

amostras menos evolucionadas (Fig. VI.8). 

80 

Fig. VI.8- Variação dos valores de 14c em função do 613c. 

A evolução hidrogeoquímica da água subterrânea a nível da dissolução e 

precipitação de espécie minerais carbonatadas é visível quando se projectam os valores 

de 613c. Por exemplo na bacia de Londres "ChalkAquifer9', observa-se uma variação 

dos valores de 613c e de "C segundo o fluxo subterrâneo, com processos de dissolução 

incongruente e de trocas isotópicas, evolução apoiada pela relação exponencial 14c em 

hnção de 613c (Fig. VI.9). Os valores de variam de -13 O/,, (área de recarga) 

para valores próximos de O O/,,, como resposta ao fiaccionamento isotópico originado 
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por processos de dissolução incongruente. Estes mecanismos afectam necessariamente 

o "C que passa de sensivelmente 60 pmc para teores abaixo dos limites de detecção. 

Distance (km) 

m- o - ,  e 
n 
a e 

-5 e a 

Distance (km) 

s - 
O -10 
0 
F 

Fig. VI.9- Os círculos escuros representam a área N do "Chalk aquifer" (águas mais antigas); os 
círculos a branco, região S do sistema representam águas mais modernas; os triângulos 
representam as amostra colhidas na região não confinada do sistema A) Variação dos teores 
em 14c e dos valores de 613c em função da distância. B) Variação do teor em 14c versus 613c 
(DENNIS et al., 1997). 

o c o  
e - e 

80 
0 

O 0 a03 
' Q - 1 5 - r  - i l J  

2.1- "Idade Aparente'' em 14c da Água Subterrânea no Sistema 
Multiaquífero Cretácico 

o 10 20 30 40 50 

Diversos modelos matemáticos têm sido elaborados com vista à datação dos 

sistemas hídricos subterrâneos, através do teor em radiocarbono (FONTES e 
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GARNIER, 1979). Todavia, dos vários modelos propostos até hoje, nenhum apresenta 

uma validade universal, dada a complexidade das variáveis envolvidas. 

Na maioria dos estudos hidrogeológicos efectuados, não é imperativo a 
14 obtenção de idades absolutas em C da água subterrânea, mas a aplicação desta 

espécie radioactiva ambienta1 a estes estudos, tem por objecto a obtenção de idades 

aparentes, que permitem o cálculo do tempo de trânsito, velocidade do fluxo 

subterrâneo, etc., ou .seja, uma fonte de informação adicional que permite a 

caracterização dinâmica do sistema. 

Considerando as características estruturais da bacia sedimentar e a variação da 

composição isotópica e físico-química observada no sistema multiaquífero Cretácico 

de Aveiro, levou a que a escolha do modelo matemático a aplicar no cálculo das 
14 "idades aparentes" em C (ou "idades corrigidas") da água subterrânea, apresente 

apenas uma correcção relativamente simples dos valores de radiocarbono obtidos 

experimentalmente, pois : 

- os leitos carbonatados representam entre 1 a 8 % da espessura total do 

aquífero. A matriz aquífera é essencialmente constituída por materiais 

siliciosos, areias e argilas, minerais com fraca participação na modificação de 

teor do carbono-14 e nos valores de 613c; 

- todas as amostras de água são subsaturadas relativamente à calcite, 

dolomite e aragonite; 

- a maioria das amostras apresenta valores de 613c e de alcalinidade 

aproximadamente constantes, ou seja, verifica-se um enriquecimento nos 

valores de 6 " ~  e subida dos teores do CITD, segundo o fluxo subterrâneo 

próximo da área de recarga, mantendo-se depois praticamente constantes em 

toda a bacia. Os valores de 613c e de IS observados, são indícios de uma entrada 

de carbono na água subterrânea pouco acentuada ao longo do fluxo subterrâneo. 

Atendendo às características supra mencionadas do sistema multiaquífero 

Cretácico, optou-se pelo modelo matemático proposto por SALEM et al., (1980), 
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designado no meio científico por "modelo de Gonfiantini". A correcção dos valores de 
14 C propostas neste modelo baseiam-se na concentração de 13c na amostra, isto é, a 

entrada de carbono no sistema aquoso por dissolução de minerais carbonatados, quer 

por mistura com carbono orgânico, é controlada através dos valores de 613cC. As 

"idades aparentes" em 14c das amostras de água subterrânea são calculadas através das 

seguintes equações: 

(Eq. VI.4) 

(Eq. VI.5) 

em que: 

C - concentração em "C (pmc) na amostra 
c0 - concentração inicial em "C (pmc) na amostra 

- 613c do CITD em (valor determinado na amostra) 

2jCarb - 613c da matiz do aquífero (1 f 1 

6s0i0 - 613c do C02 do solo (-25 f 2 
E - factor de enriquecimento isotópico (8,O f 0,5 

14 A "idade aparente" em C das amostras de água subterrânea do sistema 

multiaquífero Cretácico foram calculadas através das equações VI.4 e VI. 5. Os 

resultados obtidos apresentam-se na Tabela VI.7. As "idades corrigidas" são expressas 

em milhares de anos BP (ka). A cada valor encontra-se sempre associado um desvio 

padrão (o). 

As "idades aparentes" da água subterrânea oscilam entre 3,4+2,3 e 34,8+6,3 ka 

(BP) + 20, respectivamente, próximo do bordo, da bacia sedimentar amostra 24 

( 3 ~ = 7 , 7  + 0,7 TU), e na zona mais profunda acessível do aquifero confinado (amostra 

Quando as idades corrigidas de 14c das amostras de água são projectadas em 

função da distância ao bordo da bacia sedimentar (Fig.VI.lO), observa-se uma 
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distribuição das amostras mais modernas junto do bordos da bacia (idades 

holocénicas), encontrando-se as mais antigas junto do litoral, segundo o fluxo 

subterrâneo. 

Tabela VI.7 
Idade Aparente em 14c BP das Amostra de Água do Sistema Multiaquífero Cretácico 

A semelhança da disposição gráfica das amostras no diagrama da Figura VI.6 

(I4c VS.  distância), também no diagrama anterior (Fig. VI. 1 O) as amostras "definem", 

aproximadamente entre o km 8 e 16 dos bordos da bacia sedimentar, um patamar de 

valores, dispondo-se em tomo de um valor médio de 18 ka BP. 

No de 
Inventário 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

C f o  14 

(pmc) 
6,58 f 0,90 
9,52 f 2,92 
43,63 f 0,44 
3,39 +0,50 
0,91 f 0,3 1 
37,14 f 0,66 
6,87 f 0,74 
21,90 f 0,45 
12,48 f 0,89 
8,07 f 0,47 
5,92 + 0,50 
4,42 f 0,54 
5,85 f 0,95 
1,84 f 0,34 
5,15 ir 0,89 
7,29 f 0,69 
6,23 f 0,49 
5,21 f 1,02 
6,03 + 1,34 
5,46 f 0,67 
20,94 f 0,66 
5,93 f 0,63 
73,29 f 1,17 
4,75 f 0,56 
4,75 + 0,46 
37,50 + 0,44 

613c 

( 0 / ~ ~  
-10,20 
-14,OO 
-14,75 
-9,63 
-9,87 
-15,30 
-9,79 
-10,50 
-8,70 
-9,42 
-9,6 1 
-9,67 
-9,86 
-10,63 
-9,78 
-9,94 
-8,89 
-9,l O 
-9,94 
-12,16 
-8,82 
-9,81 
-1 8,54 
-1 1,98 
-13,58 
- 14,24 

Idade Aparente f 20 
(ka) 

18,71 f 3,50 
18,08 f 5,61 
5,89 f 2,42 
23,76 f 3,66 
34,81 f 6,25 
7,50 f 2,41 
18,OO f 3,19 
8,98 f 2,67 
12,22 f 3,07 
16,42 f 2,94 
19,15 f 3,07 
21,59 f 3,39 
19,42 f 3,81 
29,55 f 4,04 
20,41 f 3,91 
17,66 f 3,12 
18,17 f 3,12 
19,78 f 4,27 
19,23 +I 4,56 
21,58 f 3,24 
8,06 f 2,87 
19,27 f 3,23 
3,38 + 2,32 
23,58 f 2,93 
22,62 IT 3,20 
6,86 f 2,44 
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o 
O 4 8 12 16 20 

Distância Bordo Bacia Sedimentar [km] 

Fig. VI.10- Projecção dos valores de "idade aparente" em 14c (BP) das amostras de água em funqão da 
distância ao bordo da bacia sedimentar (km). 

A análise dos resultados de carbono-14 obtidos nas amostras de água 

subterrânea, revelam um padrão de distribuição interessante: 

- o teor em 14c praticamente constante na região central do Baixo Vouga, 

caracteriza velocidades médias do fluxo subterrâneo superiores às inferidas para 

as zonas situadas junto à área de recarga e nas proximidades da linha de costa. 

14 Através das "idades aparentes" em C das amostras de água, estimou-se as 

velocidades médias aparentes do fluxo subterrâneo, segundo o sentido do fluxo entre 

furos adjacentes. Os 'valores obtidos de "velocidade aparente do fluxo subterrâneo" 

foram projectados em função da distância à área de recarga, valor médio entre furos 

adjacentes (Fig. VI.ll). Na região mais próxima dos bordos da bacia encontram-se 

velocidades médias em tomo de 0,6 dano,  enquanto na região central os valores 

obtidos rondam os 3,3 dano ,  diminuindo novamente na região mais próxima do 

litoral para 0,2 dano .  

A velocidade média aparente do fluxo subterrâneo de 0,6 d a n o  estimada para a 

região mais próxima da área de recarga, muito provavelmente representa as condições 
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14 de fluxo típicas para o Holocénico. As idades corrigidas em C deste grupo de 

amostras são menores que 10 ka BP. 

ta .- 3 u 
'a, 
I 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Distância Média entre Captações [km] 

I 

Fig.VI.ll- Velocidade média aparente do fluxo subterrâneo (rnla) em função da distância (h), na 
região central do Baixo Vouga no sistema multiaquífero Cretácico. 

Os valores de velocidade aparente do fluxo subterrâneo calculados com base 

nos teores em carbono-14, caracteriza a existência de gradientes hidráulicos diferentes, 

a que o sistema aquífero esteve sujeito. Assim, os fùros localizados na região central 

da bacia onde se encontra o patamar de valores em 14c, reflectem a existência de um 

gradiente hidráulico mais elevado, este terá sido induzido, provavelmente, por uma 

diferença no nível do mar há cerca de 18 000 anos (último máximo glaciar). 

Estudos realizados em amostras de corais e de foraminíferos colhidas em 

sondagens efectuadas na plataforma continental, indicam que há cerca de 18 000 anos, 

durante o último máximo glaciar, o nível do mar terá descido entre -100 a -130 m 

(Fig.VI.l2A), relativamente a cota actual (CHAPPELL e SHACKLETON, 1986; 

FAIRBANKS, 1989, BARD et al., 1989; 1990a; 1990b). 
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Com vista a estudar a variação do nível do mar, num contexto climático na 

Península Ibérica durante o último máximo glaciar, diversos trabalhos têm sido 

realizados na plataforma continental de Portugal e de Espanha (FigVI.12B). Os 

resultados obtidos apontam para um mesmo valor de descida do nível do mar durante 

este período, isto é, entre aproximadamente há 20 000 anos a cota do mar estaria cerca 

de 130 m abaixo do nível actual (RODRIGUES et al., 199 1; ZAZO, 1994; ZAZO et 

al., 1994a; 1994b; 1996). 

Age (yr BP) 

Spain 

Plcwrilsulcvcl 

, - 
. -1m 

Portugal 

@ Prograding bodis and rnorpimbgical unas 

@ @ Holocene prograding bod i i  (Spain) 

Fig.VI.11 A) - Curvas indicadoras do nível do mar durante a última deglaciaqão, as amostras de corais 
foram datadas através do método U-Th (cruz) e pelo método de radiocarbono (círculos) 
(l3ARD et al., 1990b). B) - Curvas indicadoras do nível do mar nos últimos 20 000 anos, 
inferidas a partir de análises efectuadas a amostras de sedimentos colhidas na margem 
continental portuguesa e espanhola (ZAZO, et al, 1996). 
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O sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro por se situar bastante próximo do 

litoral, é fortemente afectado por uma mudança no nível do mar. A diferença de cotas 

no nível do mar (entre -100 a -130 m), durante o último máximo glaciar terá induzido, 

durante essa época, no sistema multiaquífero Cretácico, um gradiente hidráulico 

bastante superior ao observado actualmente, ou mesmo durante o Holocénico (cota do 

mar idêntica à actual). 

É importante recordar que as "idades aparentes" em "C das amostras de água 

colhidas na região central da bacia distribuem-se perto dos 18 ka BP, reforçando a 

hipótese de que o patamar de valores observado e das "velocidades" aparentes 

superiores do fluxo subterrâneo calculadas para a região central da bacia, terem sido 

induzidas pela diferença no nível do mar durante o último máximo glaciar. Ao ser um 

sistema aquífero costeiro, o aquífero de Aveiro é, como já se disse, fortemente 

influenciado pelas diferenças no nível do mar. 

Aplicando o modelo de "Gonfiantini" (equações VI.4 e VI.5) aos teores em 

carbono-14 determinados em 13 amostras de água subterrânea do sistema 

multiaquífero Cretácico de Aveiro por MARQUES da SILVA (1990), continua a 

verificar-se um patamar nos valores determinados na região central do Baixo Vouga 

(Fig. VI.13), distribuindo-se as "idades aparentes" das amostras de água subterrânea 

em torno dos 15 a 16 ka BP (Tabela V1.8). O padrão de distribuição em "C 

semelhante, reforça a hipótese formulada da forte influência do nível do mar durante o 

último máximo glaciar. 

Por outro lado, recorde-se a disposição das amostras de água quando se 

representam em diagrama os valores de 6180 elou os valores de 6 2 ~  em fwição da 

distância aos bordos da bacia sedimentar (Fig. VI. 2 e VI.3). Observa-se um 

enriquecimento nas espécies isotópicas mais pesadas segundo o fluxo subterrâneo. 

Este padrão de distribuição das amostras é também aparente, quando os valores 6 são 
14 projectados em função do teor em C elou se representados em função da "idade 

aparente" em 14c das águas subterrâneas (Fig. VI.14). 
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Tabela VI.8 
Idade Aparente em 14c BP das Amostra de Água do Sistema Multiaquífero Cretácico Colhidas por 

MARQUES da SILVA (1990), aplicando o "método de Gonfiantini" 

Fig.VI.13- Distribuição dos teores em 14c e "idade aparenteYYem carbono-14 BP aplicando o "método 
de Gonfiantini", em 13 amostras de água subterrânea do sistema multiaquífero Cretácico de 
Aveiro colhidas por MARQUES da SILVA. (1990). Continua a verificar-se um patamar de 
valores na região central do Baixo Vouga. 

Referência 

ACCP3 - Quimigal 
ACCP 1 - Quimigal 
JK1 - S. Jacinto 
AC 1 - Funfiap 
AC3 - CMAv. - Esgueira 
AC2 - Bresfor 
AC3 - CMI - Gafanha 
JK3 - CMAv - Depósito 
AC1 - Velho - Gafanha 
AC2 - CM - Ilhavo 
JK2 - CMAv. - silva1 
AC2 - Vista Alegre 
JK1 - CMI - Moitinhos 

613c 
tO/oo) 
-9,9 
-1 1,3 
-8,8 
-8,7 
-8,6 
-9,l 
-9,4 
-8,2 
-8,7 
-8,3 
-10,O 
-8,3 
-8,3 

14c 

tpmc) 
4,42 
17,48 
1,62 

24,63 
16,52 
8,70 
8,70 
7,74 
2,36 
10,47 
27,58 
9,66 
14,60 

Idade Aparente 
tka) 

2 1769 
1 1402 
29188 
6604 
9820 
15541 
15783 
15736 
25993 
13328 
6708 
13993 
10579 
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-5.0 

O 6 12 18 24 30 3 6 
"Idade Aparente" 14-C BP [ka] 

O 6 12 18 24 . 30 36 
"Idade Aparente" 14-C BP [ka] 

Fig. VI.14- Variação dos valores de 6180 (A) e de 6 ' ~  (B) em função da "idade aparente" em 14c (BP) 
das amostras de água do sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro. Observa-se um 
enriquecimento sistemático em nas espécies isotópicas mais pesadas ("O e 'H) com a idade. 

A composipão isotópica (6180 e Zi2H) das amostras de água subterrânea dos 

furos situados perto dos bordos da bacia sedimentar (idades holocénicas, "idades 

aparentes" em 14c menores que 10 ka BP), apresentam valores de S ~ H  e de 6180 

próximos dos determinados nas amostras de água do sistema aquífero Quaternário 
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(recarga moderna, teores em trítio entre 3 e 9 TU). As águas mais antigas ("idades 
14 corrigidas" em C superiores a 10 ka BP, idades plistocénicas), apresentam um 

enriquecimento isotópico sistemático em oxigénio-18 e em deutério, quanto mais 

antigas quanto maior a concentração em 1 8 0  e em 'H. 

O enriquecimento isotópico observado nas paleoáguas do sistema multiaquífero 

Cretácico de Aveiro é único, até à data, no Continente Europeu. Estudos realizados em 

sistemas aquíferos 'da Grã-Bretanha e da Europa Central, indicam que águas infiltradas 

durante o último máximo glaciar, apresentam um empobrecimento sistemático em 180 

e em 'H (Fig. VI. 15), quando comparadas com os valores F da precipitação moderna 

na região (BATH, 1983; ROZANSKI, 1985; STUTE e DEAK, 1989; DENNIS et al., 

1997; DARLING et al., 1997). 

TRIASSIC SANOSTONE AQUIFER 
( E A S T  H IOLANOS-  ENGLANO) 

O 0  0 
- 6 0  o o 

o.--- a- 

- 5 0  

- GREAT HUNGARIAN P L A I N S  I .\ I N A G Y K U N S ~ G  ARE*  - 
\ HUNGARY) 

k 

I .  . .  I . . . I .  

LOWER TRIASSIC  SANOSTONE - 
I LORRAINE REGION-FRANCE I 

O 
U 

5 - 6 0  - 
CL 
w -  
I- 
2 - 7 0 -  

0 

- 8 0  

Fig. VI.15- Estudos realizados em sistemas aquíferos da Grã-Bretanha e da Europa Central, (recarga 
efectuada durante o último máximo glaciar), apresentam um empobrecimento isotópico, se 
comparadas com os valores 6 da precipitação moderna caída na região (adaptado de 
ROZANSKI, 1985). 
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No entanto, trabalhos hidrogeológicos realizados em sistemas aquíferos 

costeiros na Áfnca do Sul (Bacia Artesiana de Stampriet (VOGEL et al, 1982)), no 

Haiti (GONFIANTINI e SIMONOT, 1987), na Florida (costa SE Atlântica dos 

Estados Unidos da América (PLUMMER, 1993)) e no Texas (Aquífero de Carrizo, 

nos EUA (STUTE, 1994), referem enriquecimento isotópico em 1 8 0  e em 'H nas 

paleoáguas desses sistemas, relativamente à composição isotópica das precipitações 

modernas desses locais. Nas paleoáguas da Bacia Artesiana de Strampriet (Fig VI. 

16A), como nas do Aquífero de Florida (Fig. VI.lGB), a diferença isotópica 

encontrada entre a precipitação moderna regional e as paleoáguas é cerca de 1 O/,, nos 

valores de 6180. 

Uma possível explicação para o enriquecimento isotópico observado em 

sistemas aquíferos costeiros (sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro, Bacia 

Artesiana de Strampriet, Aquífero de Carrizo, Aquífero de Flórida e na Bacia Cul-de - 

Sac (Haiti)), será ter em conta o enriquecimento isotópico na massa de água oceânica, 

que se admite ter ocorrido, durante as épocas glaciares. Durante um período glaciar a 

formação de gelo, mecanismo de solidificação, origina uma remoção preferencial das 
1 espécies isotópicas mais leves (160 e H), produzindo, por consequência, um 

enriquecimento na massa de água oceânica "residual". 

Admite-se que durante o último máximo glaciar, devido à acumulação de gelo 

nas calotes polares, a massa de água oceânica estaria enriquecida em cerca de 1,3 a 1,6 

O/,, em 6180 e em cerca de 10 em F'H (Fig.VI.17), consequência da remoção 

preferencial dos isótopos mais leves da massa de água líquida (CHAPPELL e 

SHACKLETON, 1986; FAIRBANKS, 1989). Se um aquífero costeiro é recarregado 

essencialmente pela precipitação originada no primeiro processo de condensação, a 

água subterrânea irá reflectir, em primeira instância, as modificações isotópicas 

ocorridas no oceano e não as variações de temperatura atmosférica induzidas por 

posteriores variações climáticas. 
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Fig. VI.15- (A) Variação dos valores de 6180 em função da "idade aparente" em 14c BP da água 
subterrânea na Bacia Artesiana de Stampriet (VOGEL et al., 1982). (B) Variação dos valores 
de 6180 segundo a distância à área de recarga (PLUMMER, 1993). 

Se o fiaccionamento isotópico do primeiro processo de condensação pode 

explicar o enriquecimento isotópico observado nas paleoáguas (águas com idades 
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aparentes próximas de 18 ka) de sistemas costeiros (Aveiro, Strampriet, Cul-de Sac, 

Flórida, Carrizo), não poderá, porém, ser aplicado como resposta à composição 

isotópica das paleoáguas do aquífero de Chalk (Bacia de Londres), sistema aquífero 

também costeiro, onde se regista um empobrecimento nas espécies isotópicas mais 

pesadas segundo o fluxo subterrâneo e comparativamente com a precipitação moderna' 

da região. 

0 I 2 3 -i 5 h 7 >i 'J 10 1 1  1 1  13 14 15 I6 17 I8 

Age (kyr) 

Fig.VI.17 - Curva da evolução do nível do mar definida através da datação em 14c de amostras de 
corais (mar das Caraíbas - Barbados). No eixo das ordenadas à direita (escala 6180 
representa-se a variação em 6180 da composição média dos oceanos (FAIRBANKS; 1989). 

A diferença de padrão da composição isotópica das paleoáguas 

(empobrecimento isotópico num caso e enriquecimento noutro) admite-se que esteja 

relacionado com a posição da frente polar durante o último máximo glaciar (Fig. 

VI. 18). 



254 Capítulo VI- Interpretação dos Resultados Obtidos -Análises Isotópicas 

ElaSperillo 
D Padui A S p l  bars. 

L Estliark and Delta plains 

Fig. VI.18 - Localização geográfica da Península Ibérica relativamente à posiqgo da frente polar 
durante o último máximo glaciar aproximadamente há 20 000 anos (ZAZO et al., 1996). 

Estudos de microplancton em amostras colhidas ao largo da margem continental 

portuguesa e na costa NW espanhola, colocam a fiente polar atlântica, durante o 

último máximo glaciar, situada a 42 ON (FATELA et al., 1994; ZAZO et al., 1996). De 

acordo, com estes dados, a Grã-Bretanha e toda a Europa Central, estariam cobertas 

por uma massa de gelo, enquanto que na Península Ibérica, e neste caso o sistema 

multiaquífero Cretácico de Aveiro, apenas se registava um clima mais f io.  Segundo 

ZAZO et al., (1996), apenas para altitudes superiores a 2400 m se verificariam 

"condições glaciares", enquanto que os processos periglaciares estariam activos até 

1000 m de altitude (Fig. VI.19). 
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Fig VI.19 - Quadro sinóptico das variações climáticas associadas à variação do nível do mar na 
Península Ibérica durante os últimos 20 000 anos (ZAZO et al., 1996). 

3- BALANÇO DE MASSA E ISOT~PICO - PROGRAMA 
NETPATH 

O programa NETPATH (PLUMMER et al., 1991), como referido no capitulo 

anterior, permite simular as reacções hidrogeoquímicas entre dois pontos do sistema 

aquífero, ou seja, considerando a composição físico-química das amostras de água 
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subterrânea e, ainda, a evolução isotópica das amostras, em particular a evolução do 

carbono-14 ao longo do fluxo subterrâneo. 

No capítulo anterior apresentou-se um balanço de massa efectuado com três 

amostras de água do sistema multiaquífero Cretácico, colhidas em captações 

localizadas numa secção transversal E-W da bacia. É nosso objectivo efectuar o 

mesmo balanço de massa, entre as mesmas amostras de água, considerando as mesmas 

fases e variáveis, mas introduzindo nos parâmetros cálculos de Rayleigh (Tabela VI.9). 

Tabela VI.9 
Variáveis, Fases e Parâmetros Seleccionados Para a Modelação do Sistema Multiaquífero Cretácico de 

Aveiro 

São admitidas como entrada ou remoção de carbono no sistema a calcite e a 

dolomite, correspondendo a fases capazes de alterarem o teor de carbono-14 inicial. 

Variáveis 

Cloro Sódio 

Cálcio Magnésio 

Enxofre 

Na aplicação do programa NETPATH na datação por radiocarbono, os cálculos 

de transferência de massa são ajustados a partir de um valor de carbono-14 inicial 

(A,), para todas as possíveis fontes de entrada ou de remoção de carbono do sistema, 

capazes de afectar a transferência de massa de carbono entre uma composição inicial e 

final da água subterrânea ao longo de uma linha de fluxo. O programa calcula o teor 
14 em C no ponto final, ajustando as reacções químicas, mas não considera o 

decaímento radioactivo. Este novo valor aparece nos cálculos com a referência de 

(And). A datação por radiocarbono da composição final faz-se, então, utilizando no 

Fases 

Calcite Dolomite 

Gesso Halite 

CaINa Mg/Na 

Pirite 

Parâmetros 

Mistura: Não 

Evaporação: Não 

Troca: CaJNa 

Cálculos de Rayleigh: Sim 

C- 14 (inicial): 100 pmc 
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respectivo modelo o valor de And que é comparado com o valor determinado 

experimentalmente (A). 

Assim, a datação por radiocarbono de uma água subterrânea através de 

NETPATH é função da actividade do 14c, isto é: 

- do teor em carbono-14 na composição inicial - A, 

- do valor ajustado de 14c, calculado a partir da composição final através de 

reacções de massa que afectam o teor em 14c - And 

- do teor em 14c determinado experimentalmente na composição final - A. 

O valor estimado de And é o utilizado no cálculo da idade aparente em "C da 

água subterrânea de acordo com a seguinte equação: 

Em cada situação, o valor de A, (no total de carbono inorgânico dissolvido), é 

expresso em percentagem de carbono moderno - pmc, pré - definido no programa para 

cada modelo. Com a definiqão do teor de total de carbono dissolvido efectua-se a 

modificação dos valores de A, calculados a partir dos modelos, que consideram apenas 

o carbono inorgânico dissolvido. A modificação introduzida é a seguinte: 

Os subíndices TDC, TDIC e DOC correspondem ao total de carbono dissolvido, ao 

total de carbono inorgânico dissolvido e ao carbono orgânico dissolvido, 

respectivamente. A notação rn representa a concentração mola1 de cada "componente" 

na composição inicial da água. 

O programa considera nove modelos com vista a estimar o valor de A,, 

denominados por: dados originais, balanço de massa, Vogel, Tamers, Ingerson & 

Pearson, Mook, Fontes & Garnier, Eichinger e "escolha do operador". 
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No modelo de Vogel o teor inicial em carbono-14 é sempre igual a 85 pmc, 

enquanto que no modelo de Tamers, o valor de A, é idêntico ao do balanço de massa 

calculado pela equação anterior (Eq. VI.6). Relativamente ao modelo de Ingerson & 

Pearson, os autores calculam o valor de A, através de uma correcção efectuada com os 

valores de 613c da amostra, dos carbonatos da matriz aquífera e do C02 do solo 

(PLUMMER et al., 1991; FONTES e GARNIER, 1979). 

No referente aos modelos de Mook, de Eichinger e de Fontes & Garnier, os 

autores efectuam correcções tendo em conta o fiaccionamento isotópico existente entre 

as diversas fases do carbono (carbonatos, C02 do solo, etc.), considerando ainda os 

valores de 613c das diferentes fases (PLUMMER et al., 1991; FONTES e GARNIER, 

1979). 

Em seguida, passa-se a apresentar os modelos de balanço de massa obtidos, 

quando se considera a evolução hidrogeoquímica e isotópica da água subterrânea em 

três furos do sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro, respectivamente entre' as 

amostras 3 e 1, 1 e 14 e entre 3 e 14. Admite-se que o teor em carbono-14 inicial (A,) 

é igual a 100 pmc. 

Os resultados do balanço de massa são expressos em mmol /Kg H20. 

Furo 3 (AC9 - Mamodeiro) 

Composição inicial 

Mg = 0,2 15 

S = 0,214 

Na = 0,600 

Ca = 0,468 

C1 = 0,936 

613c = -14,75 O l o O  

14 C = 43,63 pmc 

Furo 1 (JK1 - Depósito) 

Composição final 

Mg = 0,23 1 

S = 0,457 

Na = 3,881 

Ca = 0,297 

C1 = 2,780 

613c= -10~20 
14 C = 6,58 pmc 

Foram 10 os modelos propostos pelo programa, respectivamente: 
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Modelo 1 

Calcite = 0,322 

Ca/Na = 0,736 

MgINa = -0,017 

Halite = 1,844 

Gesso = 0,243 

613c = -9,40~1,, 
14 C = 63,74 prnc 

Modelo 4 

Calcite = 0,532 

Ca/Na = 0,719 

Dolomite = 0,017 

Halite = 1,844 

Pirite = 0,121 

613c = -9,40 
14 C = 63,74 prnc 

Modelo 7 

Ca/Na = 0,575 

Mgma = 0,145 

Halite = 1,844 

Gesso = 0,243 

Dolomite = 0,161 

613c = -9,40 "/,, 
14 C = 63,74 prnc 

Modelo 2 

Calcite = 0,565 

Ca/Na = 0,736 

MgINa = -0,017 

Halite = 1,844 

Pirite = 0,12 1 

613c = -9,40°~,, 
14 C = 63,74 prnc 

Modelo 5 

Calcite = - 1,149 

MgINa = 0,719 

Dolomite = 0,736 

Halite = 1,844 

Gesso = 0,243 

6L3c = -4,41°/00 

14c = 12,63 prnc 

Modelo 8 

Cama = 0,453 

MgINa = 0,266 

Halite = 1,844 

Pirite = 0,121 

Dolomite = 0,282 

613c = -9,40 O/,, 

14 C = 63,74 prnc 

Modelo 3 

Calcite = 0,289 

Ca/Na = 0,7 19 

Halite = 1,844 

Dolomite = 0,017 

Gesso = 0,243 

613c = -9,40 
14 C = 63,74 prnc 

Modelo 6 

Calcite = -0,906 

MgINa = 0,719 

Halite = 1,844 

Dolomite = 0,736 

Pirite = 0,12 1 

613c = -6,14 O/,, 

14 C = 30,77 prnc 

Modelo 9 

Ca/Na = 0,736 

MgINa = -0,017 

Halite = 1,844 

Gesso = 0,565 

Pirite = -0,16 1 

613c = 14,75 O/,, 

14 C = 100 prnc 
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Modelo 10 

Cama = 0,7 19 

Halite = 1,844 

Dolomite = 0,017 

Gesso = 0,532 

Pirite = -0,145 

613c = -9,40°/,, 
14 C = 63,74 pmc 

Considerando as'características hidrogeoquímicas das amostras dos furos 1 e 3, 

os modelos 5 e 6 não parecem ser plausíveis de representarem a evolução do sistema , 

uma vez que as amostras de água estão subsaturadas relativamente à calcite. Nos 

modelos propostos pelo programa 5 e 6, existe precipitação dessa espécie mineral. 

Por outro lado, nos modelos 1 e 2 a troca catiónica MgINa processa-se no 

sentido contrário, ou seja, os modelos apresentam a libertação de magnésio para o 

sistema e remoção de sódio. No entanto, o que se verifica ao longo do fluxo 

subterrâneo é precisamente o mecanismo oposto, diminuição dos teores em Mg e 

aumento de Na, pelo que estes dois modelos(1 e 2) não são aceitáveis. 

A ausência de dissolução de calcite no sistema é não adrnissível, tendo presente 

a composição mineralógica do sistema aquífero (ROCHA, 1993), o que induz a 

exclusão dos modelos 7, 8 ,9 e 10 propostos pelo programa. 

Os modelos 3 e 4 parecem ser os mais adequados a representarem a real 

evolução hidrogeoquímica da água subterrânea entre as amostras 3 e 1 do sistema 

multiaquífero Cretácico de Aveiro. Após a escolha dos modelos mais plausíveis é 

necessário ter em atenção a modelação dos parâmetros isotópicos das amostras. Os 

resultados obtidos de 613~calc,lad0 e 14~ca lcu lado  (And) são iguais nos dois modelos, 

respectivamente 8I3c = -9,40 e "C = 63,74 pmc. 
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O teor calculado para o carbono-13 (composição final) é bastante próximo do 

obtido experimentalmente ( f i13~de te rminado=-~~,2~  o/00), mas o mesmo não acontece com 

a concentração em carbono-14 onde se verifica uma grande disparidade de valores 

(14~determinado=6,5 pmc)- 

As diferenças existentes entre os dois modelos referem-se apenas a 

possibilidade de dissolução de pirite ou a dissolução de gesso, minerais que não 

contribuem na variação do teor em carbono, motivo pelo qual nos dois modelos 

seleccionados os teores calculados para o 613c e para o 14c serem idênticos. Cálculos 

realizados para um valor de carbono-14 inicial igual a 100 pmc. 

O programa NETPATH permite ao utilizador escolher o teor de carbono-14 

inicial e o modelo de cálculo da idade aparente da água subterrânea. Devido às 

características muito semelhantes dos modelos hidrogeoquímicos 3 e 4 (entrada e 

diluição de "C do sistema), as idades obtidas, nestes dois modelos (hidroquimicos), 

são iguais, variando as "idades aparentes" da amostra final, de acordo com o modelo 

de cálculo seleccionado (Tabela VI. 10). 

Tabela VI.10 
Idade Aparente da Água Subterrânea (anos BP) 

Teor Determ. 
(pmc) 
6,58 

6,58 

6,58 

6,58 

6,5 8 

6,58 

6,58 

6,58 

6,58 

Teor Calcul. 
(And (~mc))  

27,79 

42,37 

54,18 

48,28 

37,60 

50,78 

29,26 

31,18 

63,74 

Modelo 

Dados originais 

Balanço Massa 

Vogel 

Tamers 

Ingerson & Pearson 

Mook 

Fontes & Garnier 

Eichinger 

Escolha Operador 

Idade Aparente 

11 909 

15 396 

17 428 

16 475 

14 410 

16 892 

12 336 

12 861 

18 771 

Teor Inicial 
(A, (pmc)) 

43,60 

66,48 

85,OO 

75,74 

59,OO 

79,66 

45,91 

48,92 

100,OO 
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Como é possível observar na Tabela VI.10 o teor calculado em carbono-14 

(And) é diferente em todos os modelos de acordo com as correcções efectuadas. Os 

valores de idade aparente obtidos para a composição final da amostra de água 

subterrânea variam aproximadamente entre 12 ka BP e 19 Ka BP. 

Furo 1 (JKl -Depósito) 

Composição inicial 

Mg = 0,23 1 

S = 0,457 

Na = 3,881 

Ca = 0,297 

C1 = 2,780 
- . 

613c = -10~20 O/,, 
14 C = 6,58 pmc 

Furo 14 (Base Aérea) 

Composição final 

Mg = 0,037 

S = 0,527 

Na = 8,516 

Ca = 0,026 

C1 = 4,408 

613c= -10,63 O/,, 
14 C = 1,84 pmc 

Foram sete os modelos obtidos através do programa NETPATH, 

respectivamente: 

Modelo 1 

Pirite = -0,484 

Ca/Na = 1,308 

Mg/Na = 0,195 

Halite = 1,629 

Gesso = 1,037 

613c = -10~20 O/,, 
14 C = 100 pmc 

Modelo 2 

Calcite = 0,967 

Cama = 1,308 

Mg/Na = 0,194 

Halite = 1,629 

Gesso = 0,070 

613c = -6,52 "/,, 
14 C =63,97 pmc 

Modelo 3 

MgINa = 0,678 

Ca/Na = 0,825 

Halite = 1,623 

Dolomite = 0,484 

Gesso = 0,070 

613c = -6,52 O/,, 
14 C = 63,97 pmc 
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Modelo 4 

Calcite = 1,037 

CaINa = 1,308 

MgNa = 0,195 

Halite = 1,629 

Pirite = 0,035 

613c = -6,52 O/,, 
14 C = 63,97 pmc 

Modelo 5 

Dolomite = 0,529 

Cama = 0,790 

MgNa = 0,713 

Halite = 1,629 

Pirite = 0,034 

613c = -6,52 O/,, 
14 C = 63,97 pmc 

Modelo 6 

Calcite = -1,649 

MgNa = 1,503 

Halite = 1,629 

Dolomite = 1,308 

Gesso = 0,070 

613c = -3,44 O/,, 
14 C = 29,82 pmc 

Modelo 7 

Calcite =-1,580 

Dolomite = 1,308 

MgINa = 1,503 

Halite = 1,629 

Pirite = 0,035 

613c = -3,67°/00 

"C = 32,35 pmc 

Em dois dos sete modelos propostos pelo programa (modelos 6 e 7), a água 

encontra-se sobresaturada relativamente à calcite o que não corresponde aos valores 

obtidos para o índice de saturação dessa espécie mineral. 

Por outro lado, nos modelos 1, 3 e 5, a calcite não é considerada como mineral 

importante na evolução geoquímica da água subterrânea, razão porque não se 

consideram estes modelos como compatíveis com composição mineralógica do 

sistema aquífero. 

No que se refere aos modelos 2 e 4, a única diferença entre esses modelos reside 

na dissolução de gesso ou de pirite. Em ambos modelos, a contribuição destes minerais 

é fraca, ao contrário de uma componente importante de troca catiónica, de dissolução 
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de halite e de calcite. Nestes dois modelos a entrada de carbono no sistema está 

associada à dissolução de calcite e de C02 atmosférico. O valor de 613~ca~culado é, nos 

dois modelos 2 e 4, próximo do obtido experimentalmente na amostra do furo 14, 

respectivamente 613~calculado = -6,52 e G ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  = -10,63 Oio0. NO entanto, o 

valor do 14c estimado através do programa e optando por uma concentração inicial em 
14 C igual a 100 pmc, afasta-se bastante do determinado (14~calculado =63,97 pmc (And) e 

14cdeterminado = 784 pmc)- 

Devido às características muito semelhantes dos modelos hidrogeoquímicos 2 e 
14 4 (entrada e diluição de C do sistema), as idades obtidas, nestes dois modelos 

(hidroquímicos), são iguais, variando a idade aparente da água subterrânea de acordo 

com o modelo de cálculo seleccionado. Com base no valor de And O programa calcula 

a idade aparente da água subterrânea no furo final (14 - Base Aérea). Os valores de 

"idade aparente7' obtidos para água subterrânea no furo 14, foram os seguintes para os 

diferentes modelos (Tabela VI. 11). 

Tabela VI.11 
Idade Aparente da Água Subterrânea (anos BP) 

Os valores de idade aparente da água subterrânea no furo 14 (composição final) 

varia aproximadamente entre 7 ka BP e 29 ka BP. A amplitude de valores de idade 

Modelo 

Dados originais 

Balanço Massa 

Vogel 

Tamers 

Ingerson & Pearson 

Mook 

Fontes & Garnier 

Eichinger 

Escolha Operador 

Teor Calcul. 
(Anù (pmc)) 

4,2 1 

61,88 

54,37 

42,20 

26,lO 

44,29 

14,22 

20,29 

63,97 

Teor Inicial 
(A, (pmc)) 

6,58 

96,74 

85,OO 

65,97 

40,80 

69,24 

22,23 

3 1,72 

100,OO 

Teor Determ. 
(pmc) 
1,84 

1,84 

1,84 

1,84 

1,84 

1,84 

1,84 

1,84 

1,84 

Idade Aparente 

6 840 

29 061 

27 991 

25 896 

21 924 

26 297 

16 905 

19 842 

29 335 
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aparente quando os cálculos são efectuados com base nos dados originais ou através 

dos restantes modelos, deve-se ao facto de que o valor de idade 7 ka BP, corresponde 

ao tempo de trânsito entre a amostra 1 e a amostra 14. Se a este valor adicionar-se, a 

idade aparente obtida no exemplo anterior (furo 3 - furo I), através dos dados originais 

(1 1,9 ka BP) obtém-se um valor de idade aparente igual a 18,7 ka BP, valor próximo 

dos estimados nos restantes modelos de cálculo. 

Furo 3 (AC9 - Mamodeiro) 

Composição inicial 

Mg = 0,215 

S = 0,214 

Na = 0,600 

Ca = 0,468 

C1 = 0,936 

613c = -14,75 O/,, 
14 C = 43,63 pmc 

Furo 14 (Base Aérea) 

Composição final 

Mg = 0,037 

S = 0,527 

Na = 8,516 

Ca = 0,026 

C1 = 4,408 

613c = -10,63°~00 
14 C = 1,84 pmc 

Foram sete os modelos propostos pelo programa NETPATH com base num 

balanço de massa, respectivamente: 

Modelo 1 

Calcite = -2,799 

Dolomite = 2,044 

MgNa = 2,222 

Halite = 3,472 

Gesso = 0,3 13 

61 3~ = - 1,43 "/,, 
14 C = 5,79 pmc 

Modelo 2 

Calcite = -2,486 

Dolomite = 2,044 

MgINa = 2,222 

Halite = 3,472 

Pirite = 0,156 

613c = -1,98 O/,, 
14 C = lO,ll pmc 

Modelo 3 

Calcite = 1,289 

Gesso = 0,3 13 

Halite = 3,472 

MgINa = 0,178 

Ca/Na = 2,044 

6 " ~  = -6,Ol 
14 C = 40,77 pmc 
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Modelo 4 

Calcite = 1,602 

Ca/Na = 2,044 

MgINa = 0,178 

Halite = 3,472 

Pirite =- 0,156 

613c = -6,Ol O/,, 
14 C = 40,77 pmc 

Modelo 5 

Dolomite = 0,645 

Ca/Na = 1,400 

MgINa = 0,823 

Halite = 3,472 

Gesso = 0,3 13 

613c = -6,Ol O/,, 
14 C = 40,77 pmc 

Modelo 6 

Dolomite = 0,801 

Ca/Na = 1,243 

Halite = 3,472 

MgNa = 0,979 

Pirite = 0,156 

613c = -6,Ol O/,, 
14 C = 40,77 pmc 

Modelo 7 

Gesso = 1,602 

Halite = 3,472 

MgINa = 0,178 

Pirite = -0,645 

Cama = 2,044 

613c = -14,75 O/,, 
14 C = 100 pmc 

Nos modelos 5, 6 e 7 propostos pelo programa, o carbono presente na água 

subterrânea é de origem atmosférica (C02 atmosférico) e resultante da dissolução de 

dolomite. A ausência de calcite como reagente, leva à não aceitação destes modelos 

como representativos da evolução hidrogeoquímica da água subterrânea. 

Situação oposta é tida em conta nos modelos 1 e 2 onde se admite a 

precipitação de calcite. Esta situação não é plausível com os valores dos índices de 

saturação. Assim estes modelos não parecem ser os mais adequados à evolução 

hidrogeoquímica da água subterrânea entre as amostras 3 e 14. 
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Relativamente aos modelos 3 e 4, a principal diferença é a dissolução de gesso 

no modelo 3 e a de pirite no modelo 4. Considerando a análise mineralógica efectuada 

por ROCHA (1993), admite-se que o modelo 3 seja mais representativo da evolução 

hidrogeoquímica da água subterrânea. Contudo a dissolução de pirite é também 

possível de ocorrer no sistema, enquanto houver oxigénio. 

Nos dois modelos anteriores (modelos 3 e 4) a entrada de carbono no sistema 

está associada apenas à dissolução de calcite e do C02 atmosférico, motivo que leva a 

que ambos modelos apresentem a mesma variação na composição isotópica. 

Com base no valor de And (obtido nos modelos 3 e 4), o programa calcula a 

idade aparente da água subterrânea no furo final. Os valores de idade aparente obtidos 

encontram-se na Tabela VI. 12. 

Tabela VI.12 
Idade Aparente da Água Subterrânea (anos BP) 

Os valores obtidos de idade aparente em "C da água subterrânea varia entre 19 

ka BP e o 25,6 ka BP. As idades são relativamente homogéneas. 

Teor Determ. 
(pmc) 
1,84 

1,84 

1,84 

1,84 

1,84 

1,84 

1,84 

1,84 

1,84 

Teor Calcul. 
(Ana (pmc)) 

17,78 

27,lO 

34,65 

30,88 

24,05 

32,48 

18,72 

19,94 

40,77 

Modelo 

Dados originais 

Balanço Massa 

Vogel 

Tamers 

Ingerson & Pearson 

Mook 

Fontes & Gamier 

Eichinger 

Escolha Operador 

Idade Aparente 

18 749 

22 236 

24 268 

23 315 

21 250 

23 732 

19 177 

19 701 

25 612 

Teor Inicial 
(A, ( P ~ c ) )  

43,60 

66,48 

85,OO 

75,74 

59,OO 

79,66 

45,91 

48,92 

100,OO 



268 Capitulo VI - Interpretação dos Resultados Obtidos -Análises Isotóoicas 

Os resultados obtidos de "idade aparente" da água subterrânea, através do 

programa NETPATH, estão de acordo com os calculados através do "método de 

Gonfiantini". Por outro lado, os valores obtidos nos diversos modelos, apoiam as 

hipóteses formuladas anteriormente sobre a evolução hidrogeoquímica e isotópica da 

água subterrânea, onde a dissolução de calcite, de C02 de origem atmosférica e de C02 

do solo, representam a principal contribuição de carbono total dissolvido. É ainda de 

destacar, a importância atribuída em todos os modelos às trocas catiónicas na evolução 

e definição das características da água subterrânea no sistema multiaquífero Cretácico 

de Aveiro. 



Capitulo VII 

Análise Multivariada 
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A aplicação de métodos estatísticos, nomeadamente, a análise multivariada a 

estudos hidrogeológicos, tem, nos últimos anos, adquirido uma importância cada vez 

maior. Estes métodos revelam-se bastante úteis quando se pretende relacionar, em 

simultâneo, um número elevado de indivíduos e de parâmetros (ALMEIDA, 1985; 

MARQUES da SILVA, 1990; CHRISTOPHERSEN e HOOPER, 1992; MELLOUL e 

COLLIN, 1992; FU e WINCHESTER, 1994; VARRSANYI e KOVÁCS, 1994; 

MELLOUL, 1995). 

Ao contrário de alguns métodos gráficos, por exemplo, dos diagramas de Piper, 

dos diagramas de Stiff, etc., a aplicação da análise multivariada não está limitada pelo 

número de atributos envolvidos, nem pelo número de indivíduos. Outra vantagem que 

advém da aplicação deste método, é a atribuição do mesmo "peso" a todas as variáveis, 

ou seja, todos os parâmetros envolvidos possuem a mesma importância na 

caracterização do sistema, quer sejam, por exemplo, elementos traço ou espécies 

iónicas principais. Desta forma, nenhuma variável é omitida do conjunto. 

Dos vários métodos de análise multivariada que existem, neste trabalho 

recorreu-se à análise em componentes principais (ACP) e à análise mpal .  Ambos 

admitem a existência de um conjunto de factores independentes com os quais as 

variáveis se relacionam. 

Por não ser objectivo da dissertação a descrição detalhada dos métodos de 

análise multivariada, mas a interpretação através desta métodologia dos resultados 

obtidos, apresentar-se-á de forma sumária os métodos de análise multivariada 

utilizados. Informações detalhadas sobre as $ases teóricas e operativas de cada método 
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encontram-se descritos em ANDERSON (1984); DAVIS (1986); MACKIEWICZ e 

RATAJCZAK (1 993). 

2- ANÁLISE EM COMPONENTES PRINCIPAIS (ACP) 

A análise em componentes principais tem por objectivo determinar e identificar 

as relações existentes entre diversas variáveis, através de uma matriz de correlação e de 

uma normalização de todos os parâmetros envolvidos, com vista a uma caracterização 

do sistema. 

Este método de análise transforma o número inicial de variáveis num número 

reduzido de factores, que explicam uma parte significativa da variância do sistema. No 

entanto, é de referir que a "redução de variáveis" (factores), leva a uma perda de 

informação, uma vez que o sistema passa a ser representado pelos factores, que 

possuem um significado,mais abstracto que as variáveis' originais. 

De uma forma genérica, os dados originais são dispostos sob a forma de uma 

matriz de m colunas e t linhas, onde cada linha representa um indivíduo e cada coluna 

uma variável. Devido ás variáveis envolvidas se encontrarem em unidades diferentes e 

com intervalos de amplitude dos valores também diferentes, é necessário efectuar-se 

' uma normalização (estandardização) dos resultados, de forma a que todos os atributos 

possuam a mesma importância na caracterização do sistema. 

Um dos processos de estandardização dos dados consiste no cálculo da média 

(X) e do desvio padrão (o) de cada atributo. Após o cálculo procede-se à substituição 

de cada valor pelo desvio relativamente à média (X - X), os valores são expressos em 

unidades de desvio padrão, ou seja, resultam da substituição do valor X por [(X-X)/G]. 
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Outro processo de estandardização consiste em calcular o intervalo de variação 

de cada parâmetro (X,, - Xmin), e o desvio da amostra relativamente ao valor mínimo 

da matriz inicial (X- Xmin). Em seguida cada valor X é substituido pela razão [(X-Xmin) 

1 (Xmttx - XminII. 

A matriz de dados normalizada é constituída pelo mesmo número de colunas e 

de linhas que a matriz original de dados. A nova matriz (dados normalizados) constitui 

a base de cálculo dos valores de variância e de covariância de todos os parâmetros 

envolvidos. Por ser uma matriz normalizada, a matriz de covariância é idêntica à 

matriz de correlação que seria obtida a partir dos dados originais (DAVIS, 1986). 

Através da matriz de covariância extraem-se m valores próprios de m vectores 

próprios. A partir da. projecção destes valores num espaço multidimensional, obter-se-á 

m factores, sendo cada factor o resultado da combinação linear de todas as variáveis. 

Os factores obtidos são interpretados como vectores num espaço m 

dimensional, onde cada parâmetro da matriz inicial de dados, intervém com maior ou 

menor "peso". A "importância" de cada factor (peso) é designada, usualmente, na 

análise multivariada por "loading". 

De forma a utilizar os resultados de uma forma "acessível" num espaço 

bidimensional, o agrupamento elou afastamento das variáveis entre si em função dos 

factores que caracterizam a variância do sistema, toma-se necessário o cálculo da 

matriz de covariância de "loadings" e a matriz de "scores" das variáveis. Após este 

cálculo obtêm-se valores que são projectáveis segundo os eixos dos factores. 

Os programas utilizados (STAT-ITCF (PHILIPPEAU, 1986); STATISTICA 

(for Windows. Release 4.0, 1993) efectuam uma rotação dos eixos factoriais, com vista 

a realçar a importância dos vários factores nas variáveis, ou seja, a distribuição das 
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variáveis caso se situem mais próximas das extremidades ou da origem dos eixos, 

depende do "peso" do parâmetro no factor. 

O programa de computador utilizado na análise de componentes principais foi o 

STATISCA (1993) versão 4.0 para Windows. Os resultados que constituem a matriz 

original de dados, são os obtidos nas análises físico-químicas realizadas às amostras de 

água pertencentes ao sistema multiaquífero Cretácico, campanha efectuada em Março 

de 1993 e dos resultados obtidos da amostra 5 na campanha de Fevereiro de 1995, 

devido ao elevado ERB em Março de 1993. 

2.1- Análise em Componentes Principais - Resultados das 
Análises Físico - Químicas 

A matriz original de dados é composta por 26 indivíduos e 10 variáveis 

nomeadamente por cálcio, magnésio, sódio, potássio, cloretos, sulfatos, bicarbonato, 

pH, temperatura e condutividade eléctrica. Na matriz foram excluídas variáveis 

directamente correlacionáveis, por exemplo, a dureza total, índice de saturação dos 

minerais, total de sólidos dissolvidos, etc.. 

A partir da matriz inicial determinou-se a matriz de correlação que se apresenta 

na Tabela VII.l. Da análise dos resultados obtidos verifica-se um elevado coeficiente 

de correlação entre a condutividade eléctrica, parâmetro que reflete o grau de 

mineralização das amostras de água, e as espécies iónicas que predominam na água 

marinha, nomeadamente com os iões C1-, Nat e S0:-. 

A correlação negativa observada entre os teores em sódio, cálcio e magnésio, 

reforçam a hipótese formulada anteriormente, da diminuição das concentrações 

observada nas amostras de água em Ca2+ e Mg2+ ao longo do fluxo subterrâneo, 
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acompanhada por um aumento do teor em Na+, se dever, fundamentalmente, a trocas 

iónicas entre a matriz argilosa do aquífero e a água subterrânea. 

Tabela VII.l 
Matriz de Correlação entre Variáveis 

A correlação positiva elevada entre os teores em sulfatos e em sódio reforça a 

hipótese de que a origem do ião sulfato se encontrar associada, em parte, à dissolução 

de gesso. Esta comparação é dificil de se observar com o ião cálcio, por se tratar de 

uma espécie iónica não conservativa no sistema aquoso. O coeficiente de correlação 

calculado entre o S042- e o Ca2+é negativo e relativamente fraco. 

Da análise da tabela anterior sobressai ainda o elevado coeficiente de correlação 

entre a temperatura e o teor em sulfatos. Recorde-se que ambos parâmetros aumentam 

segundo a direcção do fluxo subterrâneo (distância à área de recarga e profundidade 

das captações). 

Na Tabela VII.2 apresentam-se os valores próprios dos factores resultantes da 

matriz de correlação e as respectivas percentagens de variância total dos três primeiros 

HCO, 

1 

0,363 

0,677 

0,105 

-0,106 

0,581 

0,213 

Cl- 

1 

0,587 

-0,486 

-0,255 

0,898 

0,473 

PH 

1 

0,559 

0,444 

0,613 

-0,234 

-0,283 

0,576 

0,050 

S0:' 

1 

-0,358 

-0,426 

0,823 

0,212 

Temp 

1 

0,588 

0,670 

0,290 

0,795 

-0,061 

-0,292 

0,515 

0,016 

Cond 

Temp 

PH 

HCO, 

Cl- 

S0:- 

C az' 

MgZ' 

Na' 

K' 

Cond 

1 

0,582 

0,608 

0,637 

0,923 

0,797 

-0,380 

-0,293 

0,949 

0,420 

Ca2' 

1 

0,789 

-0,592 

0,089 

Mg2' 

1 

-0,507 

0,519 

Na' 

1 

0,317 

K' 

1 
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factores, que representam a maior parte da variância do sistema. Na tabela encontram- 

se ainda os valores da percentagem acumulada da variância total no sistema. 

Tabela VII.2 
Valores Próprios e Variância do Sistema 

Os três primeiros factores contribuem com 86,8 % da variância total do sistema, 

valor suficientemente significativo para permitir explicar a evolução hidrogeoquímica 

da água subterrânea do sistema multiaquífero Cretácico. 

Factor 

Factor I 

Factor 11 

Factor IIí 

Na Tabela VII.3 apresentam-se os "loadings" (pesos) de cada variável, após a 

rotação segundo os eixos factoriais, na definição dos três primeiros factores. Na Fig. 

VII.l apresenta-se, através de diagramas de barras, a contribuição de cada variável nos 

factores I, I1 e 111. 

Como foi dito o factor I representa 54,l % da variância total do sistema. Da 

análise da Fig. VII.1 e da Tabela VII.3 verifica-se que os parâmetros com maior peso 

na definição deste factor, são o Naf, S042-,C1- e a condutividade eléctrica, embora 

apresentem uma correlação negativa. O Ca2+ e ~g~~ são as únicas variáveis a 

apresentarem uma correlação positiva na definição do factor I. 

Valores 
Próprios 

5,41 

1,86 

1,41 

O segundo factor (factor 11), responsável por 18,6 % da variância total do 

sistema, encontra-se fortemente associado ao teor em potássio. 

Percentagem de Variância 
Total 
54,l 

18,6 

14,l 

Percentagem Acumulada 
de Variância Total 

54,l 

72,7 

86,s 
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Tabela VII.3 
"Loadings" das Variáveis 

Relativamente ao factor 111, que participa em 14,l % da variância total do 

sistema, apresenta correlação positiva forte com a temperatura, com o teor em cálcio e 

Variável 

Cond. 

Temp. 

PH 

HCO, 

C1‘ 

S0:- 

Caz+ 

Mg2' 

Na" 

K' 

em bicarbonato. 

Factor 11 

0,33 

-0,223 

-0,37 

-0,O 1 

0,49 

-0,04 

0,12 

0,57 

0,21 

0,95 

Factor I 

-0,92 

-0,67 

-0,7 1 

-0,62 

-0,79 

-0,239 

0,66 

0,67 

-0,96 

-0,023 

A representação gráfica das variáveis em diagrama ortogonal (Fig. VII.2), 

coordenadas definidas nos factores, permite observar a distribuição (peso) dos 

parâmetros na definição dos factores e entre si. 

Factor III 

0,05 

0,54 

-0,02 

0,64 

-0,22 

0,21 

0,68 

0,37 

-0,ll 

-0,02 

Através dos diagramas anteriores (Fig. VII.2) sobressai a importância dos teores 

em Naf e em S0:- e os valores de condutividade eléctrica, na variância do factor I. No 

diagrama (Fig. VII.2A) observa-se a disposição do Ca2+ e M g 2  no quadrante oposto ao 

Naf, aproximadamente na diagonal dos quadrantes. Esta disposição reforça a hipótese 

anterior, de trocas iónicas (trocas de cálcio e &agnésio por sódio), entre a água 

subterrânea e a matriz argilosa do aquífero, como o mecanismo modificador mais 

importante na evolução hidrogeoquímica do sistema multiaquífero Cretácico de 

Aveiro. 
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I Cond 

Factor 1 
Ca Mg 

Temp 

Factor 11 

-1.0 I 
Fig. VII.l- Representação em diagramas de barras dos "loadings" (pesos) de cada variável na 

definição dos três primeiros factores, respectivamente (A) - Factor I; (B) - Factor 11; e (C) - 
Factor 111. 
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-0.5 0.0 0.5 1 .O 
Factor l 

-0.5 0.0 0.5 I .O' 
Factor l 

- 

K 

C I 

Cond 

Mg 

Ca 

Fig. VII.2- Projecção das variáveis segundo o factor I1 versus factor I (A) e factor I11 versus factor I 
(E). 

Na 

- 

1 

S04 

A correlação negativa entre os valores de pH e os teores em ca2+ e Mg2+ e ainda 

a disposição no diagrama destes parâmetros em quadrantes opostos, reflecte as 

reacções de equilíbrio existentes entre os derivados do ácido carbónico e os 

mecanismos de dissolução de minerais carbonatados. 

- 

Ca 

Mg 

I 

I I 

\ 

- 

- 

A projecção dos indivíduos sobre os eixos principais (factor I, I1 e 111) permite 

visualizar em diagrama ortogonal, a disposição das amostras segundo um "espaço 

Temp 
PH 

HC03 
Temp 

5 0 4  

Cond - 
PH K 

Na 
C I 

I I I I 

I 8 
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multidimensional" definido pelos factores, os quais representam as variáveis no 

sistema. A distribuição dos indivíduos neste tipo de diagramas permite conhecer qual a 

importância de cada factor na caracterização do "tipo de água" amostrada e, por outro 

lado, qual a relação com o restante p p o  de amostras. 

Representando o "factor 11" versus "factor I" (Fig. VII.3), observa-se o 

isolamento das amostras de água pertencentes aos furos situados junto ao litoral, ou 

seja, das águas com teores mais elevados de mineralização, mas dureza muito baixa. 

Este grupo ocupa o quadrante oposto ao das amostras de água menos evolucionadas, 

com teores baixos de mineralização e de fácies bicarbonatada cálcica, ou seja, das 

captações situadas mais perto dos bordos da bacia sedimentar. 

Devido à variância do factor I1 ser "dominada" pelo teor em potássio e o factor I 

apresentar uma correlação positiva com o cálcio e magnésio, as amostras de água 

menos evolucionadas dispõem-se segundo o eixo das abcissas. 

-3.0 -2.0 -1 .O 0.0 I .O 2.0 
Factor l 

Fig. VII.3- Projecção das coordenadas dos indivíduos segundo o factor I1 em função do factor I. 

O afastamento dos indivíduos 5, 14, 19 e.25, águas mais evolucionadas, poderá 

dever-se quer a mistura com os níveis mais profundos do Cretácico inferior, águas 
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mais mineralizadas quer com outra unidade aquífera mais profunda, provavelmente, 

com origem nas formações do ~urássico. 

Quando se representam os indivíduos segundo o factor I11 em função do factor I 

(Fig. VII.4) verifica-se uma distribuição mais ou menos idêntica à observada no 

diagrama anterior, isto é, o afastamento das amostras de água mais, evolucionadas (com 

maior mineralização) das amostras colhidas mais perto dos bordos da bacia sedimentar, 

ou seja, das águas com temperaturas mais báixas e com maior teor de alcalinidade. 

-3.0 

-3.0 -2.0 -1 .O 0.0 I .O 2.0 
Factor l 

Fig. VII.4- Projecção dos indivíduos (amostras) segundo o factor I11 em função do factor I. 

Nos diagramas anteriores (Fig. VII.3 e VII.4) observa-se que as amostras de 

água menos evolucionadas apresentam relação negativa com o eixo das ordenadas e 

positiva com o eixo das abcissas, que refecte quais as variáveis que caracterizam cada 

factor e as características das amostras (águas de fácies bicarbonatada-cálcica). 
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2.2- Análise em Componentes Principais - Resultados das 
Análises Físico-Química e Isotópicas 

Com vista a obter-se uma caracterização, o mais completa possível, do sistema 

multiaquífero Cretácico de Aveiro, recorreu-se através da Análise em Componentes 

Principais à análise conjunta dos resultados disponíveis, ou seja, dos parâmetros físico- 

químicos e dos isotópicos. 

Tentou-se através da conjugação de todos os dados, determinar qual ou quais as 

correlações existentes entre parâmetros tão diferentes, ou seja, entre as variáveis físico- 

químicas e a composição isotópica (F2H, 613C, 6180 e 14C). 

Por outro lado, dada a relação aparente entre a composição isotópica das 

amostras de água e a distância à área de recarga do sistema, optou-se pela introdução 

na matriz inicial de dados, para além dos resultados das análises isotópicas e físico- 

químicas, da variável "distância dos furos ao bordo da bacia sedimentar", a fim & se 

tentar visualizar a respectiva evolução segundo o fluxo subterrâneo. 

A matriz inicial de dados é composta por 26 indivíduos e por 15 variáveis 

(cálcio, magnésio, sódio, potássio, cloretos, sulfatos, bicarbonato, pH, temperatura e 

condutividade eléctrica, F2H, 613C, 6180, 14C e distância ao bordo da bacia sedimentar). 

Recorrendo ao programa STATISTICA (1993) a partir da matriz inicial foi calculada a 

matriz de correlações que se apresenta na Tabela VII.4. 

Da análise da Tabela VII.4 verifica-se uma correlação negativa com algum 

significado, entre os valores de 6180 e o teor em 14C e coeficientes de correlação 

significativos entre a distância e a temperatura e o teor em sulfatos. A forte correlação 

entre a distância e temperatura da água, deve-se ao facto das captações serem 

progressivamente mais profundas à medida que se avança do bordo da bacia 

sedimentar (da área de recarga) em direcção ao litoral, ou seja, no sentido do fluxo 
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subterrâneo, registando-se uma subida progressiva da temperatura devido ao gradiente 

geotérmico. 

Tabela VII.4 
Matriz de Correlação entre Variáveis 

O coeficiente de correlação positivo entre a distância e o teor em sódio por 

outro lado, e por outro, as correlações negativas com os teores em cálcio e em 

magnésio, reflectem a importância do mecanismo de troca iónica entre a matriz 

argilosa do aquífero e a água subterrânea na região. A correlação elevada existente 

entre concentração em sulfatos e a distância ao bordo da bacia sedimentar deve-se, 

provavelmente, à dissolução de microcristais de gesso, presentes na fi-acção menor que 

38 da matriz argilosa, ao longo do fluxo subterrâneo. 

O coeficiente de correlação negativo entre o 14C e a distância ao bordo da bacia 

sedimentar está de acordo com o sentido do fluxo, ou seja, teores mais elevados quanto 

mais perto da área de recarga, e teores mais baixos nas amostras colhidas nos furos 

localizados junto ao litoral. 
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Na Tabela VII.5 apresentam-se os valores próprios dos quatro primeiros 

factores, resultantes da matriz de correlação e as respectivas percentagens de variância 

total. Apresentam-se ainda, os valores de percentagem acumulada da variância total do 

sistema. Os quatro primeiros factores contribuem com 85,4 % da variância total. Este 

valor representativo de uma caracterização hidroquímica e isotópica do fluxo 

subterrâneo do sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro. 

Tabela VII.5 
Valores Próprios e Variância do Sistema 

Os "loadings" de cada variável na definição dos quatro primeiros factores do 

sistema apresentam-se na Tabela VII.6, enquanto na Fig. VII.5 representam-se os 

"loadings" de cada variável dos três primeiros factores em diagramas de barras. 

O factor I representa 45,s % da variância total do sistema, estando associado 

(coeficientes de correlação negativos inferiores a 85 %) à condutividade eléctrica, aos 

teores em sulfatos e em sódio e distância ao bordo da bacia sedimentar. Este factor 

apresenta ainda uma correlação elevada (positiva) com a concentração em carbono-14 

e a dureza total (Ca + Mg). 

Percentagem Acumulada 
(%) 
45,8 

60,9 

74,4 

85,4 

O segundo factor é responsável por 15,l % da variância do sistema. Apresenta 

coeficientes de correlação elevados com a composição isotópica das amostras, ou seja, 

principalmente com os valores de 6180 e de 6 2 ~ . .  

Percentagem 
(%) 
45,8 

15,l 

13,5 

1 1,0 

Factor I 

Factor I1 

Factor 111 

Factor IV 

Valor Próprio 

6,86 

2,27 

2,02 

1,64 
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Tabela VII.6 
"Loadings" das Variáveis 

Por último, o factor I11 contribui com 12,8 % da variância total do sistema, é 

caracterizado por uma forte correlação negativa entre os teores em potássio e em 

cloretos. 

Da representação das coordenadas das variáveis na caracterizaqão dos factores 

em diagrama ortogonal (Fig VII.6), sobressai a correlação elevada entre os teores em 

sódio, em sulfatos, com os valores de condutividade eléctrica e com a distância dos 

indivíduos ao bordo da bacia sedimentar. Estas variáveis apresentam uma relação 

negativa com os teores em carbono-14, em cálcio e em magnésio, localizando-se em 

quadrantes opostos nos diagramas factor I1 versus factor I factor I11 versus factor I 

(Fig. VII.6A e VII.6B). 

Variável 

Cond. Elect. 

Temperatura 

PH 

HCO, 

C1- 

S0,'- 

Ca2' 

Mg2' 

Na" 

K" 

'*O 

2H 

13C 

14C 

Distância 

Factor I1 

-0,280 

-0,003 

0,097 

-0,323 

-0,29 1 

-0,198 

-0,008 

0,113 

-0,259 

0,065 

0,887 

0,747 

0,546 

-0,454 

-0,130 

Factor I 

-0,860 

-0,746 

-0,735 

-0,623 

-0,691 

-0,897 

0,606 

0,653 

-0,898 

-0,042 

-0,3 11 

-0,334 

-0,550 

0,733 

-0,841 

Factor III 

-0,366 

0,375 

0,232 

0,172 

-0,592 

0,056 

O, 182 

-0,367 

-0,3 12 

-0,908 

-0,O 19 

-0,230 

0,032 

-0,034 

0,411 

Factor IV 

0,061 

0,329 

-0,234 

0,503 

-0,129 

0,138 

0,703 

0,571 

-0,114 

0,332 

-0,052 

-0,196 ' 

0,347 

-0,235 

0,158 
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1 Factor I 

Fsctor 111 

4 Terno Dist 

Fig. VII.5- Representação em diagramas de barras dos "loadings" das variáveis. (A) - Factor I; (B) - 
Factor I1 e (C) - Factor 111. 
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Fig. VII.6- Representação em diagrama ortogonal das coordenadas das variáveis na caracterização 
dos factores em diagrama ortogonal (A- factor I1 versus factor I e B- factor I11 versus factor 
1) - 

Mg 
a 

I C-1 4 

8 I I 

1.0 - 

0.5 - 

- - 
L 
O - 0.0 
O 
m 
L - 

-0.5 - 

-1 .o 

I .o 

0.5 - 

. - - - 
L 
O 0.0 - 
O 
m 
lL 

-0.5 - 

-1 .o 

Da projecção dos indivíduos segundo os eixos principais (factor I, factor I1 e 

factor 111) em diagrama ortogonal, observa-se qual a "distribuição" das amostras entre 

si num espaço m~ltidimensional~ definido pelos diversos parâmetros que constituem a 

matriz inicial de dados. Tendo em conta que a variância de cada factor é "controlada" 
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PH K 

Dist 
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I I 

por variáveis que possuem pesos diferentes na definição dos factores, esta 

representação permite identificar a importância de cada factor na caracterização dos 

-1 .O -0.5 0.0 0.5 1 .O 

Factor l 

Diçfemp 

~ ~ 0 3  

S04 C-1 3 - - 

H-2 

&nd 

C I 

K 
I I 

Ca 

u - 1 6 t X c , 1 4  

Mg 

I 



288 Capítulo VII- Análise Multivariada 

indivíduos e, consequentemente, quais as variáveis que possuem um maior peso na 

caracterização das amostras. Por outro lado, este tipo de representação permite 

observar o agrupamento ou isolamento dos indivíduos no padrão evolutivo da água 

subterrânea da região. 

No diagrama da Fig. VII. 7 projectam-se os indivíduos segundo as coordenadas 

definidas pelo factor I e factor 11. A maioria das amostras dispõem-se na área central 

do gráfico, constituindo um grupo mais ou menos homogéneo. Da projecção destacam- 

se, por um lado, os pontos 3, 6, 24 e 27, amostras pertencentes a furos situados 

próximo dos bordos da bacia sedimentar, ou seja, águas menos evolucionadas da 

região. Por outro lado, a este grupo de amostras correspondem também valores de 6180 

mais empobrecidos (variável dominante na variância do factor 11). 

-3.0 -2.0 -1 .O 0.0 I .O 2.0 
Factor l 

Fig. VII.7- Projecção dos indivíduos em diagrama ortogonal segundo as coordenadas definidas pelo 
factor I1 em função do factor I. 

Por outro lado, no mesmo diagrama destacam-se, ainda, os pontos 5 e 25, 

correspondentes a águas mais mineralizadas, localizando-se no quadrante oposto ao 

ocupado pelo grupo anterior, ou seja, o das águas menos evolucionadas. Dadas as 

características isotópicas e físico-químicas que apresentam, formula-se a hipótese de 



Capítulo VII- Análise Multivariada 289 

estas amostras de água poderem corresponder a uma mistura com outras linhas de 

fluxo subterrâneo mais profundas com maior mineralização, ou representarem mistura 

com Òutro sistema aquífero mais profundo. 

Projectando as amostras segundo as coordenadas atribuídas pelo factor 111, em 

função das do factor I (Fig. VII.8), verifica-se a separação dos indivíduos segundo dois 

gnipos. Esta separação baseia-se, essencialmente, na variância do factor I11 que 

apresenta uma correlação elevada com os teores em Kf. 

2.0 

-3.0 

-3.0 -2.0 -1 .O 0.0 I .O 2.0 
Factor l 

Fig. VII.8- Projecção dos indivíduos em diagrama ortogonal segundo as coordenadas definidas pelo 
factor I11 em função do factor I. 

O grupo A no diagrama é constituído pelas amostras de água pertencentes aos 

furos situados mais perto do bordo da bacia sedimentar (águas com teores superiores 

em potássio), enquanto o grupo B é definido pelos indivíduos dos furos situados mais 

perto do litoral, ou seja, amostras de água mais evolucionada, onde os processos de 

troca catiónica assumem importância maior na determinação da fácie hidroquímica 

predominante. 
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ANÁLISE GRUPAL 

Dos métodos de análise multivariada, a análise grupal permite a formação de 

grupos de indivíduos, que se agrupam de acordo com as semelhanças que apresentam. 

Os conjuntos assim formados, são constituídos por indivíduos que ao serem 

representados num espaço multi-dimensional irão distribuir-se de acordo com o grau 

de semelhança (ou dissemelhança) que apresentam. 

Os indivíduos (amostras) são agrupados a partir da matriz inicial de dados 

normalizada, ou seja, a partir de uma matriz de m colunas e de t linhas. Após a 

estandardização dos dados, o programa (STATISTICA, 1993) cria uma matriz de 

distâncias euclidianas. 

A distância euclidiana mede o afastamento entre pontos, os quais representam 

as variáveis operacionais num espaço m dimensional, ou seja, um espaço de igual 

dimensão ao número de variáveis individuais (Fig. VII.9). Às distâncias menores 

correspondem maiores semelhanças entre os indivíduos. 

A partir da matriz inicial de dados, o programa cria, como referido, uma matriz 

de distâncias tendo como critério de agregação dos indivíduos o valor da média 

ponderada da distância euclidiana. Com base na matriz, os indivíduos são agrupados 

por semelhanças sendo o critério de classificação o da ascenção hierárquica. 

O programa de computador STATISTICA (1993), permite ao operador definir o 

número de grupos que pretende criar. O sistema começa por considerar cada indivíduo 

como um gmpo, a partir deste número máximo de conjunto, o programa inicia uma 

agrupação dos elementos que apresentem caracteres com maior semelhança. O 
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agrupamento termina quando o programa atinge o número de grupos estipulado pelo 

operador. 

Fig. VII.9 - (A)- Ilustração do conceito de "distância euclidiana" entre um par de entidades j e k, num 
espaço bidimensional. (E)- idem num espaço tridimensional (CABRAL, 1977). 

Os resultados .da análise grupal são usualmente representados sob forma gráfica 

em dendogramas. Os níveis de semelhança que unem os diversos ramos do 

dendograma são função dos valores do coeficiente de semelhança, neste caso das 

"distâncias euclidianas". 
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Na Fig. VII. 10 apresenta-se o dendograma construído com base nas "distâncias 

euclidianas" das variáveis (matriz de 15 variáveis). Foram considerados conjuntamente 

os parâmetros físico-químicos, isotópicos e a distância ao bordo da bacia sedimentar. 

Fig. VII. 10- Dendograma das variáveis definido através da "distância euclidiana". 
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Da análise da representaqão anterior (Fig. VII.10), observa-se o agrupamento das 
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variáveis 13C e ''0, por outro lado, a formação do conjunto pH, K', ~ g ~ + ,  e distância e 

temperatura.. Desta representação destaca-se o afastamento da variável condutividade 

eléctrica de todo o conjunto de parâmetros envolvidos. 

Relativamente ao agrupamento dos indivíduos por análise grupal através da 

"distância euclidiana", observa-se através da construção do dendograma (Fig. VII. 11) 

o agrupamento das amostras mais evolucionadas, isto é, das amostras de água mais 

mineralizadas (5, 14, 19 e 25) e, por outro lado, o agrupamento das amostras menos 

evolucionadas, onde os processos de troca iónica são pouco acentuados, amostras 

pertencentes a furos situados nas proximidades do bordo da bacia sedimentar (amostras 

3 ,6  e 24). 



Capítulo VII- Análise Multivariada 293 

Fig. VII.11- Representação dos indivíduos através de dendograma construído com base nas 
"distâncias euclidianas". 
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No decorrer do trabalho foram utilizadas técnicas isotópicas (determinações dos 

teores em trítio, carbono-14 e as razões 180/160, 1 3 ~ / 1 2 ~  e 2 ~ 1 ~ ) ,  na caracterização 

das águas subterrâneas. O padrão dos resultados obtidos através destas técnicas no 

sistema aquífero de Aveiro permitiu enquadrar a dinâmica do sistema num contexto 

paleoclimático e, por outro lado, tendo em conta a sua localiza~ão geográfica, 

verificou-se que tal padrão é, até à data, único no continente europeu. 

Recorde-se que: 

- o padrão evolutivo dos valores de 6180 e de das águas subterrâneas 

em função da "idade aparente" em 14c: quanto mais antigas maior concentra@ío 
2 nas espécies isotópicas pesadas (180 e H), ou seja, verifica-se um 

enriquecimento isotópico segundo o fluxo natural; 

- águas com "idades aparentes" em 14c da ordem dos 18 ka BP possuem 

valores 6 mais enriquecidos em 1 8 0  e em 'H que as águas modernas da região 

(precipitação actual), ou até mesmo mais enriquecidas que águas do sistema 

multiaquífero Cretácico com "idade aparente" menor que 10 ka BP (idades 

holocénicas); 

- o enriquecimento isotópico observado nas águas subterrâneas com 

"idade aparente" em "C de 18 ka BP é superior em cerca de 0,5 o/oo em 180 e 

em cerca de 4 "/,, em 2 ~ ,  relativamente à água moderna da região, padrão 

oposto ao que se encontra na Europa Central e Grã-Bretanha (BATH, 1983; 

ROZANSKI, 1985; STUTE e DEAK, 1989; DARLING et al., 1997; DENNIS 

et al., 1997); 

- observa-se um patamar de valores em 14c na região central da bacia; as 
14 amostras apresentam "idades aparentes" em C que rondam os 18 ka BP. A 

14 existência do patamar de C nas águas subterrâneas, aponta para valores de 
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velocidades do fluxo na época em que se verificou a entrada dessa recarga, 

superiores aos registados actualmente no sistema multiaquífero Cretácico de 

Aveiro. Admite-se que o aumento das velocidades aparentes do fluxo 

subterrâneo, terá sido induzido pela descida do nível do mar em cerca de 100.m 

a 130 m durante o último máximo glaciar, há cerca de 18 000 anos. 

E importante recordar também que durante o último máximo glaciar a 

composição isotópica dos oceanos estaria enriquecida em cerca de 1,3 a 1,6 em 

6180 e em cerca de 10 em F ~ H  por acumulação de gelo nas calotes polares, devido 

à consequente remoção preferencial das espécies isotópicas mais leves durante o 

mecanismo de solidificação (HARMON e SCHWARCZ, 198 1 ; CHAPPELL e 

SCHACKLETON, 1986; FAIRBANKS, 1989). 

As informações extraídas a partir da composição isotópica da água subterrânea 

permitem elaborar pareceres, não somente à cerca do comportamento dinâmico do 

sistema multiaquífero Cretácico durante o Plistocénico (em particular, durante o 

último máximo glaciar) e o Holocénico, mas também extrapolar as informações 

obtidas de paleodinâmica para um contexto paleoclimático da região de Aveiro. 

Com vista a apoiar algumas das hipóteses formuladas sobre o padrão de 

distribuição da composição isotópica da água subterrânea, ou seja, de o patamar em 

14c se relacionar com a descida do nível do mar, durante o último máximo glaciar 

(FAIRBANKS, 1989; BARD et al., 1989; BARD et al., 1990a; 1990b; ZAZO, 1994; 

ZAZO et a[., 1996), e com o enriquecimento em 1 8 0  e 'H verificado nas águas com 

idades aparentes em 14c em torno de 18 ka BP, decidiu-se proceder à determinação do 

teor em gases nobres dissolvidos no sistema aquoso subterrâneo, para determinação, se 

possível, da temperatura de recarga dessas paleoáguas. 

A determinação do teor em gases nobres (He, Ne, Ar, Kr e Xe) em águas 

subterrâneas antigas (com "idades aparentes" superiores a 10 000 anos) assume 

particular importância em estudos de paleoclimatologia e de paleohidrogeologia. Esta 



Capítulo VIII - Paleoclimatologia 299 

técnica isotópica é utilizada, fundamentalmente, em cálculos das temperaturas de 

recarga dos sistemas aquíferos antigos. As informações obtidas através desta técnica 

podem ser utilizadas na reconstituição de antigos climas através da estimativa das 

temperaturas médias existentes na região quando se efectuou a recarga do sistema. 

A aplicação da variação dos teores em gases nobres dissolvidos nos sistemas 

hídricos subterrâneos, tem por base a variação das concentrações totais dos gases 

nobres nas amostras de água, comparativamente com os teores atmosféricos. A 

utilização desta técnica à Hidrogeologia, fundamenta-se no facto de que as paleoáguas 

correspondem a águas cuja recarga ocorreu sob condições climáticas diferentes das 

actuais e, por outro lado, de se saber que desde há três milhões de anos o teor 

atmosférico destas espécies (He, Ne, Ar, Kr e Xe) se tem mantido constante (STUTE e 

SCHLOSSER, 1993). 

Resultados obtidos em estudos de hidrologia isotópica efectuados em águas 

modernas, têm demonstrado que as concentrações existentes em gases nobres nestas 

águas reflectem os valores da temperatura média ambienta1 na região junto ao nível 

freático (STUTE e SCHLOSSER, 1993). Portanto, a partir das concentrações em gases 

nobres dissolvidos no sistema aquoso subterrâneo é possível calcular qual a 

"temperatura ambiente" a nível do solo existente na região quando se efectuou a 

recarga do sistema (Fig. VIII. 1). 

Com vista à comparação das temperaturas de recarga entre as águas 

subterrâneas com idades aparentes que rondam os 18 000 anos BP e águas infiltradas 

durante o Holocénico, procedeu-se à amostragem de 15 amostras de água subterrânea 

pertencentes ao sistema multiaquífero Cretácico e à colheita de 3 amostras de água do 

sistema aquífero Quaternário. Com esta rede de amostragem pretendeu-se a 

comparação entre águas infiltradas durante o último máximo glaciar, há cerca de 18 ka 

anos BP, com águas cuja recarga terá decorrido sob condições climáticas idênticas às 

actuais (idades aparentes em "C holocénicas). 
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Fig. VlI~1.l- Variação da temperatura média de amostras de água subteninea modernas, datadas do 
Ho1oc6nico9 com base na variação do teor em gases nobres (Temperatura em gases nobres), 
em função dos valores da temperatura média anual da região (SWTE et al., 1995). 

2- TIEMPEUTU~S EM GASES NOBWIES NO SIISTIEMA 
MUILT~AQ~~FTEWO C~TACIICO DE AVEIIRO 

A dissolução de gases num sistema aquoso em equilibrio com o a do solo é 

harç%o, essencialmente, da temperatura e da preçs%o parcial existente na atrnosfera do 

solo. Na Pig. VIII.2 qresenta-se a varisnção da solubilidade dos gases nobres em 

hnç5o da temperatura. 

Como é possível observar no diagama anterior, a va~abilidade da solubilidade 

do He em hnçiio da temperatura 6 renativ6nmente baixa ao contrhrio das outras 

espécies. Contudo, se deteminação do teor em He nas hwas subtewâmeas, pemite a 

obtenção de infomaç6es relativas A idade do sistema, por comparação com os teores 

em iradiocarbono, constituindo uma 66fenramenta99 adicional que apoia, ou, pelo 

contrário, exclui as hipóteses formuladas sobre as idades aparentes em "k das águas 

subtenr5neas. 



Capítulo VIII - Paleoclimatologia 301 

I I I I I I 
o 10 20 3 0 L O 5 0 

Temperature l°C) 

Fig. VIII.2- Variação da solubilidade do He, Ne, Ar, Kr e Xe em função da temperatura (ANDREWS, 
1992). 

O-cálculo da temperatura de recarga resulta da comparação das variações das 

concentrações totais das diferentes espécies (Ne, Ar, Kr e Xe) dissolvidas no sistema 

aquoso. Na Tabela VIII.l apresentam-se os teores em gases nobres expressos em 

ccSTP1g (em3 Standard Temperature and Pressure I gram), obtidos nas 18 

amostras de água subterrânea na região. 

A partir dos valores de concentração obtidos nas amostras de água e após 

calibração (correcção do excesso de ar, etc.), os teores em Ne, Ar, Kr e Xe são 

"transformados" em valores de temperatura ambiental, ou seja, da temperatura 

existente na região a nível do solo, quando. se efectuou a recarga do sistema. Na Tabela 
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VIII.2 apresentam-se os valores de temperatura em gases nobres (TGN) de cada 

espécie, a temperatura média e o desvio padrão associado a esse valor. 

Tabela VIII.1 
Concentração em Gases Nobres Dissolvidos nos Sistemas multiaquífero Cretácico e no Aquífero 

Quatemário na Região do Baixo Vouga 

Da análise da Tabela VIII. 2, verifica-se que os valores obtidos de 

"Temperatura em Gases Nobres" são para cada amostra bastante homogéneos, 

variando o desvio padrão varia entre 0,2 a 0,7 "C. Por outro lado, observa-se de 

imediato que as amostras de água pertencentes ao sistema aquífero Quaternário 

apresentam valores médios de temperatura superiores, cerca de 5 "C, 

comparativamente às amostras do sistema multiaquífero Cretácico. 
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Tabela VIII.2 
Valores de Temperatura em Gases Nobres no Sistema Multiaquífero Cretácico de Aveiro e no Sistema 

Quaternário do Baixo Vouga 

O gmpo de amostras com idades holocénicas (sistema superficial Quaternário e 

amostras de água do sistema profundo localizadas perto da área de recarga com idades 

corrigidas inferiores a 10 ka BP), apresentam temperaturas que rondam os 14 a 15 "C, 

e as amostras com idades corrigidas em 14c em torno de 18 ka BP (idade Plistocénica - 

período glaciar), apresentam valores médios de temperatura de 8 a 9 "C, o que indica 

um clima muito mais frio na região. 
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11,3 f 0,5 

10,O f 0,7 

10,4 f 0,5 

9,4 f 0,6 

8,s f 0,7 

8,6 f 0,7 

8,5 f 0,4 

9,6 f 0,6 

14,2 f 0,6 

15,4 f 0,2 
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3 04 Capitulo VIII - Paleoclimatologia 

Este hiato nos valores médios das temperaturas, toma-se mais nítido quando os 

resultados são projectados em função da idade aparente das amostras de água 

subterrânea (Tabela VIII.3, Fig VIII.3). 

Tabela VIII.3 
Valores Médios de Temperatura em Gases Nobres no Sistema Multiaquífero Cretácico e no Sistema 

Aquífero Quaternário e Idade Aparente em 14c da Água Subterrânea 

A determinação do teor em carbono-14 apenas foi realizada em amostras de 

água do sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro. Para a construqão do diagrama 

temperatura (TGN) versus idade aparente em 14c das amostras de água do aquífero 

Quatemário, admitiu-se teores de 14c de 100 pmc (Fig. VIII.3). Recorde-se que estas 
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águas representam a precipitação actual na região com teores em trítio que variam 

entre 3 e 9 TU. 

17 

€ 3  Q - Aq. Quaternário - 
1 - Aq. Cretácico 

o 1 
- 

- 
10 

9 
2 1 1  - 4 5 

12 
lI3 14 

I I I I I 7 

O 6 12 18 24 30 36 
"Idade Aparente" 14-C BP [ka] 

Fig. VIII.3- Temperatura média em gases nobres em fungão da idade aparente em 14c BP da água 
subterrânea. 

Da análise do diagrama anterior (Fig.VIII.3) e da Tabela VIII.3, sobressai a 

diferença de temperaturas de recarga (temperatura a nível do solo), obtida entre as 

amostras de água de idade aparente plistocénica e as de idade aparente holocénica. Os 

valores de temperatura diferentes entre esses dois grupos de amostras, cerca de 5"C, 

reflectem condições climáticas diferentes: um clima muito mais frio para as amostras 

com idade aparente em "C em torno do intervalo 18 000 anos BP, pelo que a recarga 

do sistema terá, muito provavelmente, ocorrido durante o último máximo glaciar, 

enquanto que as amostras de água de idade aparente holocénica caracterizam 

condições ambientais mais amenas. 

Projectando os valores de temperatura média em gases nobres determinados nas 

amostras de água, em função da distância à área de recarga (Fig. VIII.4) observa-se um 

padrão de distribuição das amostras semelhante ao descrito no diagrama anterior (Fig. 

VIII.3). As amostras de água localizadas no centro da bacia sedimentar (idade aparente 
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em 14c em tomo de 18 ka BP), possuem valores de TGN em tomo de 9 "C, enquanto 

que as localizadas mais perto da área de recarga possuem valores de temperatura 

próximo dos 14 "C. 

O 4 8 12 16 20 
Distância Área de Recarga [km] 

Fig. V1II.P Projecção dos valores médios de temperatura em gases nobres em função da distância à 
área de recarga (sistema multiaquífero Cretácico). 

Por outro lado, importa referir que os valores de temperatura obtidos para as 

amostras de água com idades corrigidas inferiores a 10 ka BP, temperaturas que 

rondam os 14 "C, são similares ao valor médio anual registado na região (14,4 "C) 

determinado na Estação Meteorológica de S. Jacinto, para uma série de trinta anos, de 

1961 a 1990 (ver Capítulo I11 - Climatologia). 

Os dados obtidos de temperatura em gases nobres nas amostras de água do 

sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro são consistentes com as evidências 

paleoecológicas (registos de vegetação e de fauna) encontradas na Península Ibérica. 

Os registos faunísticos e de vegetais caracterizam condições climáticas mais 

amenas na costa Oeste da Península Ibérica, enquanto para o interior e nas regiões 

montanhosas o clima seria bastante mais agreste (ZILHÃO, 1995). GATES (1976), 
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recorrendo aos dados obtidos através do CLIMAP (Climate: Long-Range Investigation 

Mapping and Prediction), calcula um decréscimo nos valores de temperatura em cerca 

de 10 "C na temperatura média anual atmosférica (nível do solo), durante o último 

máximo glaciar para a Península Ibérica. Estes valores estão em contradição não 

apenas com os valores de temperatura calculados com base na concentração em gases 

nobres, mas também com as evidências paleoecológicas. 

Relativamente às amostras 5 e 14 com idades aparentes em 14c na ordem dos 30 

a 35 ka BP e temperatura em gases nobres em tomo de 9 "C, estão em concordância 

com um período mais frio, identificado também a partir da análise de diagramas de 

pólen na Europa Ocidental (LEROI-GOURHAN, 1974). 

Trabalhos mais recentes realizados na Península Ibérica com base em registos 

de pólen, flora e sedimentos cársticos apontam para a seguinte evolução climática: 

- Entre 20 000 BP e 15 000 BP o clima seria frio a "ameno-frio" no 

sector Norte Atlântico (litoral cantábrico) e Mediterrâneo. Se no Mediterrâneo 

dominava um clima seco no sector Norte da Península Ibérica imperavam 

condições húmidas. 

Em contraste no sector Atlântico Sul da Península (Oeste do estreito de 

Gibraltar), dominava um clima húmido e temperado durante este período (Fig. 

VIII.5). O quadro sinóptico da figura anterior, inclui registos sedimentares do 

último máximo glaciar ao Holocénico. Com base nos registos de pólen 

(semelhantes aos actuais), os autores sugerem que o clima nesta região terá sido 

aproximadamente constante nos últimos 20 000 anos (ZAZO, 1994; ZAZO et 

al., 1994, ZAZO et al., 1996). 

- Entre 11 000 BP e 10 000 BP (Younger Dryas) no sector Atlântico as 

condições climáticas permanecem temperadas e húmidas, enquanto a norte da 

Península Ibérica (litoral cantábrico) o clima seria mais frio passando 

bruscamente para um clima húmido e temperado no início do Holocénico 

(ZAZO, 1994; ZAZO et al., 1994, ZAZO et al., 1996). 
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Fig VIII.5- Quadro sinóptico das variações climáticas associadas à variação do nível do mar na 
Península Ibérica durante os últimos 20 000 anos (ZAZO et al., 1996). 

Diversos estudos efectuados em paleoáguas indicam valores de 

paleotemperaturas (determinados a partir do teor em gases nobres), cerca de 5 "C 

menores que os valores de temperatura média anual nas regiões e em amostras de água 

datadas do Holocénico. Como exemplo desses estudos salientam-se: 

- os realizados na "Great Hungarian Plain" (Fig. VIII.6) que revelaram 

uma diferença próxima de 6 a 7 "C entre amostras datadas do último máximo 

glaciar, com valores da ordem dos 3 a 4 "C e amostras pertencentes ao 

Holocénico, com valores médios próximos de 10 "C (DEÁK, et al., 1987; 

STUTE e DEÁK, 1989; STUTE e SONNTAG, 1992); 
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- o trabalho desenvolvido por BLAVOUX et al. (1993), na Bacia 

Aquitaine, em França, que indica uma diferença de temperatura em gases 

nobres de 5 a 7 "C entre o sistema profundo (temperaturas menores) e a actual 

temperatura média anual do ar na região, apontando para uma origem 

plistocénica para esse grupo de águas; 

- as investigações realizadas em seis sistemas aquíferos na Polónia, que 

revelaram uma diferença de temperaturas 4 "C mais baixas que as temperaturas 

actuais, indicando as idades corrigidas de 14c uma origem glaciar para essas 

águas (OSENBRUCK et al., 1993); 

- o estudo do aquífero Carrizo no Texas, que aponta uma diferença 

menos 5,2 "C entre as águas subterrâneas datadas do último máximo glaciar e a 

temperatura média actual na região (STUTE et al., 1992); 

- os valores de paleotemperaturas em gases nobres obtidos em amostras 

de água subterrânea datadas do último máximo glaciar colhidas no Nordeste 

brasileiro, estão em concordância com o registo faunístico e de pólens 

encontrado na região. Os resultados obtidos nas paleoáguas são 5,4 "C mais 

baixos que os valores da temperatura actual (STUTE et al., 1995b). Os autores 

referem ainda que, no continente americano, entre 40"s a 40°N, o arrefecimento 

durante o último máximo glaciar terá sido uniforme, e inferior em cerca de 5 "C 

comparativamente com as temperaturas actuais (Fig. VIII.7). 

Como descrito no capítulo anterior, o padrão evolutivo das águas subterrâneas 

do sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro é contrário ao descrito para paleoáguas 

da Europa Central e Grã-Bretanha. As paleoáguas de Aveiro quanto mais antigas são 

maior teor apresentam nas espécies isotópicas pesadas (180 e 2 ~ ) ,  OU seja, verifica-se 

um enriquecimento isotópico segundo a direcção do fluxo subterrâneo. As águas com 
14 "idades aparentes" em C da ordem dos 18 ka BP, posuem valores 6 mais 

enriquecidos em 1 8 0  e em 'H que as águas modernas da região (precipitação actual) e 

também, mais enriquecidas que águas do sistema multiaquífero Cretácico com "idade 

aparente" menor que 10 ka BP (idades holocénicas). 
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Fig.VIII.6- Variação da temperatura média em gases nobres de amostras pertencentes ao sistema 
"Great Hungarian Plain" em função da idade conigida em 14c (STUTE e SONNTAG, 1992). 

Fig VIII.7- Diferença de temperatura em graus Celsius entre o presente e o Último período glaciar (35 
ka a 10 ka) obtida a partir de registos oceânicos continentais (SST - sea-surface temperature) 
(STUTE et ai., 1995b). 

Ao projectarem-se os valores de 6 2 ~  e de 6180 em função da temperatura em 

gases nobres (Fig. VIII.8), verifica-se uma relação linear negativa entre os valores de 

temperatura e a composição isotópica: quanto mais baixas as temperaturas em gases 

nobres maior concentração em 2~ e em 1 8 0 .  



Cauitulo VIII - Paleoclimatolonia 31 1 

Q - Aq. Quatemáno 

18 
1 - Aq. Cretácico 

1412 

I 4 2  11 

I 
Q 

10 
13 8 

5 

3 
Q 

I I 1 I I I -28 

7 9 11 13 15 17 
Temperatura Gases Nobres ['C] 

7 9 11 13 15 17 
Temperatura Gases Nobres ['C] 

Fig. VTII.8- Variação dos valores de 6 ' ~  (A) e de 6180 (B) de amostras de água do sistema 
multiaquífero Cretácico e do sistema Quatemário em função da temperatura em gases nobres. 

O padrão evolutivo observado em Aveiro, é contrário ao descrito por 

ANDREWS (1993), em paleoáguas de sistemas aquíferos, localizados na Europa 

Central ("Great Hungarian Plain" e Nuremberg), na Grã-Bretanha e na Nigéria - 

Irhazer (Fig . VIII.9). 
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Fig. VIII.9- Variação dos valores de 6180 em amostras de água subterrânea em função da temperatura 
em gases nobres (ANDREWS, 1993). 

Para além dos valores de "temperatura de recarga" obtidos através desta técnica 

analítica, o teor em He determinado nas amostras de água permite a obtenção de 

informações relativamente à idade das amostras analisadas, através de uma 

comparação com os resultados de 14c obtidos a partir da análise do CITD. 

O teor em "He excesso" representa um argumento que apoia ou exclui as idades 

obtidas através do método do radiocarbono. Estes dados adicionais são importantes 

dado as inúmeras fontes de entrada de carbono nos sistemas hídricos subterrâneos, 

podendo os valores obtidos a partir de 14c serem devidos a mecanismos de diluição, o 

que conduz à atribuição de "idades aparentes" que se afastam bastante da realidade. 
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A principal origem dos gases nobres nos sistemas hídricos subterrâneos resulta 

do contacto da água com o ar, ao nível do solo, estabelecendo-se um dado equilíbrio 

dos gases dissolvidos em função da temperatura ambiente. A presenpa em excesso de 

Ne, Ar, Kr e Xe derivada de produção radiogénica raramente é detectada através dos 

resultados analíticos. No entanto, o He associado a esta origem (He,,,) representa 

normalmente uma percentagem elevada da concentração total na amostra (Tabela 

VIII.4), apresentando, por vezes, teores bastante superiores ao nível de solubilidade 

em equilíbrio com a atmosfera (ANDREWS, 1992). 

Tabela VIII. 4 
"Excesso de He" e Teor em Carbono-14 nas Amostras de Água Subterrânea na Região do Baixo 

Vouga 

No de 
Inventário 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

18 

27 

68 

7 1 

73 

C f o  14 

(pmc) 
6,58 f 0,90 

9,52 + 2,92 

43,63 f 0,44 

3,39 +0,50 

0,91 f 0,31 

37,14 f 0,66 

21,90 f 0,45 

12,48 f 0,239 

8,07 f 0,47 

5,92 f 0,50 

4,42 f 0,54 

5,85 f 0,95 

1,84 f 0,34 

6,23 f 0,49 

37,50 f 0,44 

- 

- 

Sistema Aquífero 

Cretácico 

Cretácico 

Cretácico 

Cretácico 

Cretácico 

Cretácico 

Cretácico 

. Cretácico 

Cretácico 

Cretácico 

Cretácico 

Cretácico 

Cretácico 

Cretácico 

Cretácico 

Quater. 

Quater. 

Quater. 

Heexe 
ccSTP/g 
3,71~-06 

3,93E-06 

7,39E-O8 

1,38E-06 

1,43E-06 

2,13E-07 

2,39E-07 

5,18E-07 

2,82E-07 

1,39E-06 

6,57E-07 

8,llE-07 

1,06E-06 

5,53E-07 

1,17E-07 

9,23E-09 

1,67E-08 

1,27E-O8 
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A utilização do teor em He como "método de datação" resulta da produção 

radiogénica de gases nobres, uma origem "não atmosférica", produto da matriz do 

aquífero por produção in situ, ou relacionado com o decaímento das séries de urânio 

com migração destes produtos das zonas mais profundas da crosta e do manto para a 

superfície (ANDREWS, 1987). 

Projectando o teor em 14c em função do "excesso de He" (He,,), verifica-se, de 

um modo geral, que as amostras mais antigas (menor teor em carbono-14) apresentam 

uma maior concentração em excesso de He (Fig. VIII.lO). Os valores obtidos a partir 

do radiocarbono são concordantes com os teores em "excesso de He". 

1 E-7 I E-6 
Excesso Hélio (ccSTP1g) 

Fig.VIII.10- Variação do teor em radiocarbono em pmc determinado nas amostras de água do sistema 
multiaquífero Cretácico em função dos teores em "excesso de He" (ccSTP/g). 

Ao projectarem-se os teores em excesso de He em função da distância à área de 

recarga (Fig.VIII.ll), observa-se que quanto maior o percurso efectuado maior a 

concentração em He,,,. 

Por outro lado, ao representar-se as temperaturas médias em gases nobres em 

fùnção do teor em "excesso de He" (Fig. VIII.12), verifica-se uma distribuição das 
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amostras semelhante à obtida quando se projectam os valores de temperatura versus a 

idade aparente em 14c das amostras de água (Fig. V111.3). As amostras com menor teor 

em He,,,. apresentam um valor médio de temperatura que ronda os 15 "C, enquanto que 

as amostras com concentraqões mais elevadas em He,,, apresentam um valor médio de 

temperatura em gases nobres em torno dos 9°C. 

O 4 8 12 16 20 
Distância Bordo Bacia Sedimentar [km] 

Fig.VIII.11- Projecção dos teores em "excesso de He" (ccSTP/g) em função da distância à área de 
recarga (h). 
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Excesso Hélio [ccSTPIg] 

Q Q - 
Q 3 27 

- 6 

8 - 
I 0  

9 

2 

121314 - : 1 - Aq. Cretácico" 1 

I 1 I i i i , , > , T  

Fig. VIII. 12- Variação da temperatura em gases nobres em função do teor em "excesso de He". 
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Face aos resultados obtidos, as interpretações deduzidas pelo "excesso de He" 

do sistema aquoso Cretácico apoiam as hipóteses formuladas sobre as paleoáguas de 
14 Aveiro serem de idade glaciar (idade aparente de C em tomo de 18 ka BP) e do 

enriquecimento observado nas espécies isotópicas pesadas se dever ao enriquecimento 

da massa de água oceânica nessa época. 



Capítulo IX 

Conclusões 
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1- CONSIDERAÇÓES GERAIS 

A investigação desenvolvida no âmbito desta Tese permitiu com base nos 

resultados experimentais fisico - químicos (Capítulo V) e isotópicos (Capítulos VI e 

VIII) e a interpretação que a análise dos mesmos possibilitou, enunciar as seguintes 

considerações gerais: 

O sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro está efectivamente 

isolado do aquífero freático Quaternário, o que se provou dadas as 

características químicas do sistema superficial (elevado teor em nitratos) e a 

ausência de trítio no sistema profundo. Por outro lado, não foram encontrados 

quaisquer indícios de intrusão marinha originada pela intensa exploração do 

sistema Cretácico, quer nos furos situados junto à linha de costa quer nas 

proximidades da Ria de Aveiro. 

A inversão de fluxo natural no sistema profundo deverá localizar-se 

ainda na plataforma continental, mas não atingindo a zona do (eventual) 

afloramento submarino das formações aquíferas, não tendo por isso sido 

detectada mistura com água do mar actual, na região continental mais profunda 

acessível do sistema multiaquífero cretácico. 

A evolução hidrogeoquímica da água subterrânea do sistema 

multiaquífero Cretácico de Aveiro, é o resultado de uma interacção contínua 

das águas de recarga com a matriz rochosa do aquífero. Trata-se na sua maioria, 

de águas pouco evolucionadas, com baixa mineralização. As amostras de água 

analisadas apresentam teores de salinidade relativamente baixos, com 

características químicas que se enquadram nos parâmetros definidos pela 

Organização Mundial de Saúde. 



3 20 Capítulo IX- Conclusões 

Da área de recarga em direcção à linha de costa observa-se um 

aumento gradual da mineralização das águas, acompanhada por uma variação 

nas espécies catiónicas e aniónicas. As águas passam de uma fácies 

bicarbonatada-cálcica para águas bicarbonatadas calco-sódicas a bicarbonatadas 

sódicas na parte central da região do Baixo Vouga, junto ao litoral, encontram- 

se águas do tipo cloretado-sódico. 

As fácies geoquímicas descritas resultam fundamentalmente de 

mecanismos de troca catiónica: a água torna-se progressivamente mais sódica e 

bastante mais branda junto ao litoral (perda de cálcio e magnésio). Através do 

mecanismo de troca catiónica inicia-se uma "lavagem" da matriz do aquífero 

constituída principalmente por sedimentos típicos de ambientes com influência 

marinha. 

Diferentes linhas de fluxo subterrâneo podem ser consideradas com 

base na evolução hidrogeoquímica da água, desde a área de recarga reflectindo, 

provavelmente, as heterogeneidades das formações litológicas dos sedimentos 

cretácicos, expressas por maior ou menor percentagem de minerais 

carbonatados e silicatados. 

As amostras de água são subsaturadas relativamente à calcite, dolomite 

e gesso. Observa-se que as amostras de água das captações situadas mais perto 

da área de recarga apresentam índices de saturação mais baixos, observando-se 

um aumento ligeiro dos valores segundo o sentido do fluxo subterrâneo. 

O desvio da amostra 25 da evolução hidrogeoquímica definida pelas 

restantes amostras, é devido, provavelmente, a mistura com outro sistema . 

aquífero mais profundo. Recorde-se que esta água apresenta valores médios de 

temperatura cerca de 5 "C mais elevados que as restantes amostras, resultado de 

uma possível mistura com águas das formações jurássicas subjacentes (sistema 

mais profundo). 
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Embora se verifiquem actualmente no sistema profundo elevados 

níveis de exploração, recorde-se que na parte central da região do Baixo Vouga, 

perto da cidade de Aveiro, os níveis piezométricos encontram-se cerca de 40 m 

abaixo do nível do mar. Todavia, continua a verificar-se o padrão do fluxo 

subterrâneo em condições naturais, representado pelos teores em carbono-14. 

Verifica-se um decréscimo dos teores desde a área de recarga (cerca de 40 

pmc), segundo o sentido do fluxo, encontrando-se na faixa litoral, na zona mais 

profunda acessível do aquífero, teores que variam entre 1 a 2 pmc. 

Quando se projectam os valores obtidos em 14c em função da distância 

à área de recarga ou em mapa da região, verifica-se um patamar de valores na 

região central da bacia, ou seja, valores de concentração em "C sensivelmente 

constantes numa distância de aproximadamente 8 krn. 

14 As "idades aparentes" em C das amostras de água subterrânea, 

calculadas através do chamado "modelo de Gonfiantini", variam entre 3,4f 2,3 a 

34,8+6,3 ka BP (& 20), respectivamente próximo do bordo da bacia sedimentar 

(amostra 24) e perto do litoral (amostra 5). As idades obtidas através deste 

modelo definem um patamar de valores em tomo de um valor médio de 18 000 

anos BP na região central da bacia (Fig. IX. 1). 

Os resultados obtidos da "velocidade aparente" do fluxo subterrâneo 

revelam para a região mais próxima dos bordos da bacia valores médios da 

ordem de 0,6 d a n o ,  para a região central os valores obtidos rondam os 3,3 

dano ,  diminuindo novamente para 0,2 míano na região mais próxima do 

litoral. 

Considerando todas as informações obtidas a partir dos resultados de 
14 C das amostras de água do sistema multiaquífero Cretácico, admite-se que 

houve gradientes hidráulicos diferentes a que a unidade aquífera esteve sujeita. 

A existência de um patamar de valores de "C, na região central da bacia é disso 
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prova. A inexistência de um decréscimo de teores é indício de um gradiente 

hidráulico mais elevado do que o "registado" perto da área de recarga ou junto 

ao litoral, facto que este terá sido induzido pela posição do nível do mar há 

cerca de 18 000 anos (último máximo glaciar). 

E S C A L A  G R Á F I C A  

8- Km 

Idade Aparente C-14 

14 Fig. IX.1- Variação da idade aparente em C das amostra de água subterrânea (ka) do sistema 
multiaquífero Cretácico. No mapa da região encontram-se delimitadas três áreas, 
respectivamente do interior para o litoral: idades aparentes superiores a 10 000 anos BP (A); 
entre 10 000 e 21 000 anos BP (B); e, junto ao litoral, idades aparentes superiores a 25 000 
anos BP (C). 
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Durante o período glaciar o nível do mar terá baixado cerca de -100 a 

-130 m relativamente à cota actual, situação que terá induzido um fluxo 

subterrâneo mais intenso no aquífero, isto é, originando durante essa época um 

gradiente hidráulico bastante superior ao observado actualmente, ou até durante 

o Holocénico (cota do mar idêntica à actual). É de salientar que as idades 

aparentes das amostras de água na região central da bacia (patamar de valores) 

rondam os 18 ka BP. 

Os resultados de 6180 e de 6" determinados nas paleoáguas do 

sistema profundo indicam um enriquecimento nas espécies isotópicas pesadas 

segundo o sentido do fluxo subterrâneo. A composição das amostras de água 

dos furos situados perto dos bordos da bacia sedimentar (idades holocénicas, 

idade corrigida em 14c menor que 10 ka BP) apresentam valores de 6 ' ~  e de 

6180 próximos dos determinados nas amostras de água do sistema Quaternário 

(precipitação moderna na região). As águas mais antigas (paleoáguas) com 
14 idades corrigidas em C entre 10 ka BP a 20 ka BP, apresentam um 

enriquecimento isotópico sistemático em oxigénio-1 8 e em deutério. 

A determinação de teor em gases nobres nas amostras de água 

subterrânea permitiu estimar a temperatura a nível do solo na região quando da 

infiltração das águas meteóricas. Dos resultados obtidos verifica-se que o grupo 

de amostras com idade aparente holocénica (aquífero superficial e amostras de 

água do sistema multiaquífero Cretácico localizadas perto da área de recarga, 

com idades corrigidas menores que 10 ka BP) apresentam um valor médio de 

temperatura cerca de 14,4 + 0,8 "C (n=6), enquanto as amostras com idades 

corrigidas em tomo de 18 ka BP (idade Plistocénica - último máximo glaciar), 

apresentam um valor de temperatura média de 9,2 t- 0,6 "C (n=10). 

A diferença de cerca de 5 "C nos valores de temperatura em gases 

nobres obtidos entre os dois grupos de amostras (idade plistocénica e idade 
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holocénica), reflecte condições climáticas diferentes: um clima mais fiio para as 

amostras de idade aparente em torno do intervalo 18 000 anos BP. Esta 

conclusão apoia a hipótese formulada, de que a recarga do sistema terá ocorrido 

durante o último máximo glaciar, enquanto que as amostras de água com idade 

aparente holocénica caracterizam condições climáticas mais amenas. 

O teor em excesso de hélio dissolvido nas amostras de água 

subterrânea representa uma "ferramenta" adicional quando se pretende 

questionar os resultados de carbono-14 determinados no CTID (carbono total 

inorgânico dissolvido), devido às inúmeras entradas de carbono no sistema 

aquoso (C02 atmosférico, C02 do solo, dissolução de minerais carbonatados, 

etc.), que levam à atribuição de idades aparentes que se afastam bastante da 

idade real das amostras. 

Verifica-se que quanto mais antigas as amostras de água (idade aparente 

em 14c), maior é a concentração em excesso de hélio. Os valores obtidos a 

partir do I4c são, portanto, concordantes com os teores em Heexc. 

As amostras de água com menores teores em He,,, apresentam um 

valor médio de temperatura em gases nobres cerca de 14,4 "C, enquanto as 

amostras com concentrações mais elevadas em He,,, possuem um valor médio 

de temperatura de recarga (obtida com gases nobres) em tomo de 9,2"C. 

2- PALEOÁGUAS DE AVEIRO - ARQUIVOS DO PASSADO 

Estudos realizados na Península Ibérica em registos faunísticos e de vegetais 

datados do Plistocénico, apontam para condições climáticas amenas na costa Oeste 

atlântica, enquanto para o interior e regiões montanhosas o clima seria bastante mais 

agreste (ZILHÃO, 1995). Análises realizadas em amostras de microplancton colhidas 
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ao largo da margem continental portuguesa e na costa NW de Espanha, colocam a 

frente polar atlântica a 42 "N durante o último máximo glaciar (FATELA et al., 1994; 

ZAZO et al., 1996). 

Simultaneamente, com vista a estudar a variação do nível do mar, num contexto 

paleoclimático na Península Ibérica durante o último máximo glaciar, diversos 

trabalhos realizados na plataforma continental de Portugal e de Espanha apontam para 

uma descida do nível do mar há cerca de 20 000 anos de -130 m abaixo da cota actual 

(RODRIGUES et al., 1991; ZAZO 1994; ZAZO et al., 1994a, 1994b; ZAZO et al., 

1996). 

Por outro lado, análises isotópicas realizadas em amostras de corais datados de 

há 18000 anos, isto é, contemporâneos do último máximo glaciar, indicam uma 

variação na composição isotópica média da massa de água oceânica de cerca de 1,3 a 

1,6 O/,, no oxigénio-1 8 e, paralelamente, um desvio em 10 O/,, em deutério, 

consequência da remoção preferencial de espécies isotópicas mais leves durante a 

acumulação de gelo nas calotes polares (HARMON e SCHWARCZ, 1981; 

CHAPPELL e SHACKLETON, 1986; FAIRBANKS, 1989). 

O sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro ao localizar-se na costa litoral 

atlântica, terá sido, durante o último máximo glaciar, fortemente influenciado não 

apenas pelas mudanças climáticas a nível de temperatura (clima mais frio), mas 

também pelas modificações operadas na massa de água oceânica, relativamente à 

variação na composição isotópica e à descida de cota do nível do mar (-130 m). 

As paleoáguas de Aveiro revelam na sua composição as alterações supra 

referidas de clima, variação no nível do mar e na composição isotópica da massa 

oceânica: 
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A diferença de cerca de 5°C nos valores de temperatura de recarga 

(obtida a partir dos teores em gases nobres) entre os dois grupos de águas (idade 

plistocénica e holocénica) reflecte condições climáticas diferentes. 

As paleoáguas caracterizam um clima mais frio na região relativamente 

ao actual, contribuindo a semelhança dos registos faunísticos e de vegetais na 

caracterização do clima existente na região durante o Plistocénico. 

As amostras de água definem aproximadamente entre o km 8 a 16 da 

área de recarga um patamar de valores, o teor em carbono-14 mantem-se 

praticamente constante na região central da bacia, distribuindo-se as idades 

aparentes em tomo dos 18 ka BP. 

As concentrações constantes em 14c numa distância de 8 km terá sido 

originada por um gradiente hidráulico bastante superior ao observado 

actualmente no sistema (os teores em 14c nas proximidades da área de recarga 

decrescem linearmente). Velocidades aparentes próximas 0,6 d a n o  foram 

obtidas na região compreendida entre os kms 3 e 8 da área de recarga, valores 

próximos de 3,3 d a n o  na região central da bacia (entre os kms 8 a 16), 

diminuindo as velocidades aparentes logo após para 0,2 mlano na região mais 

próxima do litoral. 

O padrão de velocidades de fluxo e o patamar observado, reflectem as 

mudanças do nível do mar (-130 m), durante o último máximo glaciar. Esta 

descida terá forçado a uma resposta mais dinâmica do sistema, representando, 

por conseguinte, as paleoáguas de Aveiro, uma fonte de informação adicional 

sobre a variação do nível do mar há cerca de 18000 anos. 

O enriquecimento isotópico em oxigénio-1 8 e em deutério, observado 

nas paleoáguas de Aveiro concordante com o fluxo hidráulico natural, ou seja, 

quanto mais antigas maior a concentração ,em espécies isotópicas pesadas, é até 

í i  data único no continente europeu, embora já referido em outros sistemas 

costeiros (VOGEL et al., 1982; GONFIANTINI e SIMONOT, 1987; 

PLUMMER, 1993; STUTE, 1994). O enriquecimento isotópico verificado é 
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resultante da variação da composição isotópica da massa de água oceânica (1,3 

a 1,6 em 6180 e 10 o/oo em S~H)  durante o último máximo glaciar. No 

sistema multiaquífero de Aveiro, ao ser recarregado essencialmente pela 

precipitação originada no primeiro processo de condensação, a água infiltrada 

irá reflectir as modificações ocorridas no oceano, e não as variações de 

temperatura atmosférica induzidas por variações climáticas. 

A variação da composição isotópica das paleoáguas actua como uma 

fonte adicional de informação paleoclimática, das modificações ocorridas há 

18000 anos na massa de água oceânica. 

Por comparação do padrão evolutivo observado em ?j2H e em 6180 nas 

paleoáguas de Aveiro relativamente às paleoáguas da Grã-Bretanha e Europa 

Central, onde se observa um empobrecimento dos valores 6 comparativamente 

com a precipitação moderna na região, esta situação constitui um dado 

adicional sobre a posição da frente polar há 18000 anos (42" N (FATELA et al., 

1994, ZAZO et al., 1996). 

3- PERSPECTIVAS FUTURAS 

O continuar dos estudos hidrogeológicos na Bacia Sedimentar de Aveiro é algo 

necessário devido ao constante crescimento desta região não apenas do ponto de vista 

populacional mas também industrial, onde o abastecimento de água de boa qualidade é 

imperioso. É necessário conhecer sistema multiaquífero Cretácico e a resposta deste a 

acções exteriores. 

Para tal, é importante perspectivar acções futuras que permitam a participação 

dos Organismos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos, de forma a que os 

estudos efectuados não correspondam apenas a questões de caracter académico, mas 

igualmente de utilidade prática para uma boa gestão das reservas, unindo ainda a esse 
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grupo Instituições que possuem os meios analíticos. que possibilitam a aquisição de 

novas informações sobre os sistemas. 

Consideramos importante o alargamento da área de estudo para a Sul de Vagos 

e melhor conhecimento da área de recarga, quer do ponto de vista hidrogeoquímico 

como isotópico. 

Por outro lado, o conhecimento adicional da composição isotópica e química da 

água de precipitação regional é extremamente importante para uma fuhira modelação 

do sistema. 
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Anexo 1 

Primeira Campanha - Março 1993 



Referência 

Sistema Multiaquífero Cretácico , 

Numero Profund. Niveis Cond. Temp. pH HC03 C I S04 Ca MCl Na K Dureza 
Inventário (m) Ralos (uSlcm) ("C) (mgli) (mgll) (mgli) (mgli) (mgll) (mgli) (mgli) Total 

(m) ("v 

CMA* 1 JKnovo Deposito 
CMA* 1 AC2 Eucaliptos 
CMA* I AC9 Mamodeiro 
CMI** 1 AC3 Gafanha 
CMI** I AC4 Barra 
CMA* I JK6 Sol Posto 
CMA* I AC10 Esgueira 
CMA* I AC8 Silval 
CMA* I AC6 S.Bernardo 
CMI** 1 JKI  Moitinhos 
CMI** 1 AC2 Ilhavo 
AC1 - Bresfor 
AC1 - Frilca 
AC1 Base Aerea 
CMA* 1 JKI  Reserva 
AC1 Velho 
Fab. Papel Ilhavense 
AC2 - Vista Alegre 
CM Torreira - ACI 
CM Murtosa - JK2 
ACCP2 - Quimigal 
Renault 
AC69 - Portucel 
ACI - J.P. Campos 
Porcelanas Costa Verde 
CMA* 1 JK8 Nariz 
Indusa 

*CMA - Câmara Municipal de Aveiro 1 Serviços Municipalizados de Aveiro 
**CMI - Câmara Municipal de ílhavo 1 Serviços Municipalizados de ílhavo 
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Sistema Multiaquífero Cretácico 

Referência No de 2H 18-0 3H f o 13C 14C f G 

Inventário (0100) (0100) (TU) (0100) (pmc) 

CMA* 1 JKnovo Deposito 
CMA* 1 AC2 Eucaliptos 
CMA* 1 AC9 Mamodeiro 
CMI** I AC3 Gafanha 
CMI** I AC4 Barra 
CMA* 1 JK6 Sol Posto 
CMA* I AC10 Esgueira 
CMA* I AC8 Silval 
CMA* 1 AC6 S.Bernardo 
CMI** 1 JKI  Moitinhos 
CM I** 1 AC2 Ilhavo 
AC1 - Bresfor 
AC1 - Frilca 
AC1 Base Aerea 
CMA* I JKI  Reserva 
AC1 Velho 
Fab. Papel Ilhavense 
AC2 - Vista Alegre 
CM Torreira - AC1 
CM Murtosa - JK2 
ACCP2 - Quimigal 
Renault 
AC69 - Portucel 
AC1 - J.P. Campos 
Porcelanas Costa Verde 
CMA* I JK8 Nariz 
Indusa 

CMA* - Câmara Municipal de Aveiro /Serviços Municipalizados de Aveiro 
CMI** - Câmara Municipal de ílhavo 1 Serviços Municipalizados de ílhavo 



Anexo 2 

Segunda Campanha - Outubro 1993 



" 

Sistema Multiaquífero Cretácico 

Referência No de Cond Temp. PH H C 0 3  C I S 0 4  Ca Mg Na K Dureza 
Inventário (uSlcm) ('C) (mgll) (mgll) (rngll) (rngll) (mgli) (mgll) (rngli) Total 

(OF) 

CM I** / AC4 Barra 
CMA* / JK6 Sol Posto 
CMA* / J K I  Reserva 
AC1 Velho 
AC2 - Vista Alegre 
Renault 
AC1 - J.P. Campos 
Porcelanas Costa Verde 
Indusa 

CMA* - Câmara Municipal de Aveiro / Serviços Municipalizados de Aveiro 
CMI** - Câmara Municipal de ílhavo / Serviços Municipalizados de ílhavo 
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Sistema Multiaquífero Cretácico 

Referência No de 2H 1 8 0  13C 14C f o 

Inventário (0100) (0100) (0100) (pmc) 

CMI** / AC4 Barra 
CMA* / JK6 Sol Posto 
CMA* / JK I  Reserva 
AC1 Velho 
AC2 - Vista Alegre 
Renault 
AC1 - J.P. Campos 
Porcelanas Costa Verde 
Indusa 

CMA* - Câmara Municipal de Aveiro / Serviços Municipalizados de Aveiro 
CMI** - Câmara Municipal de ílhavo / Serviços Municipalizados de ílhavo 
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Terceira Campanha - Julho 1994 
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Sistema Multiaquífero Cretácico 

Referência No de Cond Temp. 2H 18-0 
Inventário (uSlcm) ("c) (0100) (0100) 

CMA* 1 JKnovo Depósito 
CMA* 1 AC2 Eucaliptos 
CMA* I AC9 Mamodeiro 
CMI** I AC3 Gafanha 
CM I** I AC4 Barra 
CMA* 1 JK6 Sol Posto 
CMA* I AC10 Esgueira 
CMA* 1 AC8 Silval 
CMA* I AC6 S.Bernardo 
CMI** I JKI  Moitinhos 
CMI** 1 AC2 ílhavo 
AC1 - Bresfor 
AC1 - Frilca 
AC1 Base Aerea 
CMA* I JKI  Reserva 
AC1 Velho 
Fab. Papel Ilhavense 
AC2 - Vista Alegre 
CM Torreira - AC1 
CM Murtosa - JK2 
ACCP2 - Quimigal 
Renault 
AC69 - Portucel 
AC1 - J.P. Campos 
Porcelanas Costa Verde 
CMA* I JK8 Nariz 
Indusa 

CMA* - Câmara Municipal de Aveiro 1 Serviços Municipalizados de Aveiro 
CMI** - Câmara Municipal de ílhavo 1 Serviços Municipalizados de ílhavo 



Sistema Aquífero Quaternário 

Referência No de Cond Temp. pH HC03 C I S 0 4  NO3 Ca Mg Na K 
Inventário (uSlcm) ("C) (m gll) (m gll) (m gll) (m gll) (m gll) (m gll) (m gll) (m gll) 

Castelhana I Nascente 
Oliveirinha I Poço 
Fermentelos I Nascente 
Fermentelos I Poço 
Vessada I Nascente 
Quimigal I Furo 
Fonte do Corgo I Salreu 
S.Jacinto I Furo 
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Sistema Aquífero Quaternario 

Referência No de 2H 180 3H f B 

Inventário (0100) (0100) (TU) 

Castelhana 1 Nascente 
Oliveirinha I Poco 
Fermentelos I Nascente 
Fermentelos I Poco 
Vessada I Nascente 
Quimigal 1 Furo 
Fonte do Corgo I Saireu 
S.Jacinto 1 Furo 



Anexo 4 

Quarta Campanha - Dezembro 1994 



Sistema Multiaquífero Cretácico 

Referência No de Cond Temp. pH HC03 CI S04 NO3 Ca Mg Na K Si02 
Inventário (pSlcm) (OC) (mgll) (mgll) (mgll) (msli) (mgll) (mgll) (mgli) (mgll) (msli) 

CMA* I JKnovo Deposito 1 796 20.0 7.25 
CMA* I AC2 Eucaliptos 2 8 74 21.2 7.03 
CMA* I JK6 Sol Posto 6 284 18.0 6.91 
CMA* I AC8 Silval 8 497 19.0 6.95 
CMA* I JK8 Nariz 26 597 18.0 6.95 
Torrecid 28 127 16.0 5.34 15.4 26.3 3.0 0.7 2.1 2.1 13.6 1.6 10.7 

CMA* - Câmara Municipal de Aveiro 1 Serviços Municipalizados de Aveiro 

Sistema Aquífero Quaternário 

Referência No de Cond Temp. pH HC03 CI S04 NO3 Ca Mg Na K Si02 

Inventário (pslcm) (OC) (mgll) (mgli) (m91i) (mg/l) (mgll) (mgli) (msli) (mgli) (msli) 

Castelhana 1 Nascente 
Quimigal I Furo 
Fonte do Corgo I Salreu 
CM Vagos 1 AC1 
CM Vagos 1 AC2 
CM Vagos 1 AC3 
SM Estarreja 1 SME-6 
SM Estarreja I SME-7 
SM Estarreja 1 SME-1 
SM Estarreja 1 SME 2 
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Sistema Multiaquífero Cretácico 

Referência No de 2H 18-0 14C f o 
Inventário (0100) (0100) ( ~ m c )  

CMA* I JKnovo Deposito 1 -24.2 -4.39 
CMA* I AC2 Eucaliptos 2 -24.5 -4.39 
CMA* I JK6 Sol Posto 6 -25.4 -4.71 
CMA* I AC8 Silval 8 -26.6 -4.58 
CMA* I JK8 Nariz 2 6 -28.2 -4.59 
Torrecid 2 8 -26.5 -4.57 100.3 + 1.1 

CMA* - Câmara Municipal de Aveiro 1 Serviços Municipalizados de Aveiro 

Sistema Aquífero Quaternário 

Referência No de 2H 18-0 3H f o 

Inventário (0100) (0100) (TU) 

Castelhana 1 Nascente 
Quimigal I Furo 
Fonte do Corgo I Salreu 
CM Vagos I AC1 Vagos 
CM Vagos I AC2 Vagos 
CM Vagos 1 AC3 Vagos 
SM Estarreja 1 SME-6 
SM Estarreja I SME-7 
SM Estarreja I SME-1 
SM Estarreja 1 SME 2 



Anexo 5 

Quinta Campanha - Fevereiro 1995 



Sistema Multiaquífero Cretácico 

Referência No de Cond Temp. pH HC03 C I S 0 4  NO3 Ca Mg Na , K Si02 0 2  
Inventário (uSlcm) (OC) (mgli) (mgll) (mgli) (mgli) (msll) (mgli) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) 

CMA** I JKnovo Deposito 
CMA** 1 AC2 Eucaliptos 
CMA** 1 AC9 Mamodeiro 
CMI*** I AC3 Gafanha 
CMI*** 1 AC4 Barra 
CMA** 1 JK6 Sol Posto 
CMA** / AC8 Silval 
CMA** / AC6 S.Bernardo 
CMI*** I JKI  Moitinhos 
CMI*** 1 AC2 Ilhavo 
AC1 - Bresfor 
AC1 - Frilca 
AC1 Base Aerea 
AC2 - Vista Alegre 
Indusa 

CMA** - Câmara Municipal de Aveiro I Serviços Municipalizados de Aveiro 
CMI*** - Câmara Municipal de ílhavo 1 Serviços Municipalizado de ílhavo 

Sistema Aquífero Quaternário 

Referência No de Cond Temp. pH HC03 C1 S04 NO3 
Inventário (uSlcm) (OC) (mgli) (mgli) (mgli) (mgll) 

CM Vagos / AC1 68 323.5 16.2 6.41 191.9 21.1 2.2 O 54.0 2.7 14.3 1.9 15.09 O 
SM Estarreja I SME-6 7 1 212.5 14.9 5.1 3 21.9 34.4 23.9 14.3 8.7 6.2 20.1 1.2 5.98 3 
SM Estarreja I SME-1 73 260.1 15.1 5.09 13.2 41.9 22.3 32.51 15.1 5.6 21.3 2.1 6.78 6 
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Sistema Multiaquífero Cretácico 

Referência No de 2H 18-0 
Inventário (0100) (0100) 

CMA* 1 JKnovo Deposito 
CMA* I AC2 Eucaliptos 
CMA* I AC9 Mamodeiro 
CMI** / AC3 Gafanha 
CMI** I AC4 Barra 
CMA* 1 JK6 Sol Posto 
CMA* 1 AC8 Silval 
CMA* 1 AC6 S.Bernardo 
CMI** I JKI  Moitinhos 
CMI** 1 AC2 Ilhavo 
AC1 - Bresfor 
AC1 - Frilca 
AC1 Base Aerea 
AC2 - Vista Alegre 
Indusa 

CMA* - Câmara Municipal de Aveiro / Serviços Municipalizados de Aveiro 
CMI** - Câmara Municipal de ílhavo 1 Serviços Municipalizado de ílhavo 

Sistema Aquífero Quaternário 

Referência No de 2H 18-0 3H + o 
Inventário (0100) (0100) (TU) 

CM Vagos / AC1 Vagos 6 8 -24.6 -4.44 5.0 f 0.7 
SM Estarreja I SME-6 7 1 -25.9 -4.56 6.3 + 0.7 
SM Estarreja / SME-1 73 -27.8 -4.69 3.9 + 0.6 



Anexo 6 

Dados Históricos - Sistema Multiaquífero 
Cretácico de Aveiro 



Data Temp. pH Cond D.Tota1 Ca Mg Na K Fe HC03 S04 C1 NO3 
Referência de ("c) (uslcm) (OF) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) mgll mgll mgll 

Colheita 

1 91 -03-22 
JK9 Depósito 92-01 -20 

92-04-23 
92-07-08 
92-09-21 
93-01-21 
93-03-01 
93-04-20 
93-09-20 
94-01 -1 0 
94-03-01 
94-07-1 4 
94-1 2-1 4 
95-02-1 5 

2 82-03-1 8 
AC2 Eucaliptos 83-02-1 6 

92-01 -20 
93-01-21 
93-03-01 
93-05-06 
94-0 1-20 
94-03-94 
94-07-1 4 
94-09-20 
94-1 2-1 3 
95-02-1 5 

3 88-06-06 20.0 6.5 175 5.4 19.2 1.5 15.2 3.1 0.04 51.2 14.9 23.4 1.24 
AC9 Mamodeiro 91-12-19 6.3 21 2 0.46 28.0 4.96 

92-02-1 7 17.6 6.4 0.05 27.6 8.70 



Data Temp. pH Cond. D.Total Ca Mg Na K Fe HC03 S04 C I NO3 
Referência de ("c) (uSlcm) (OF) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) mgll mgll mgll 

-- - -  

92-09-29 

3 93-01 -21 
AC9 Mamodeiro r 93-03-02 

93-04-20 
93-09-06 
94-0 1-1 O 
94-03-01 
94-07-14 
94-09-20 
94-1 2-1 3 
95-02-1 6 

4 82-1 0-1 2 7.1 612 3.0 120.0 40.5 44.4 
AC3 Gafanha 83-02-1 4 7.9 560 3.1 8.8 2.2 109.9 0.10 158.6 52.6 49.7 0.20 

87-01 -07 7.3 491 4.4 8.0 5.8 85.6 9.9 139.1 65.3 42.6 
93-03-02 24.3 7.2 543 3.9 9.2 4.0 80.1 8.4 134.0 51.9 46.2 
93-07-1 2 24.6 560 
95-02-14 24.2 7.5 463 8.8 3.4 84.1 7.8 161.0 59.0 39.9 0.00 

5 89-08-1 7 8.2 1190 1.6 1.8 0.1 222.8 11.8 
AC4 Barra 93-03-02 23.9 1440 1.9 3.1 2.6 194.0 11.6 

93-1 0-1 1 23.5 8.1 1427 1.7 2.9 2.3 257.0 8.9 
93-07-12 24.5 1465 
95-02-1 4 24.0 7.8 1233 3.4 2.2 260.0 11.3 

6 90-12-21 6.3 292 8.8 21 .I 8.6 
JK6 Sol Posto 92-01 -02 18.2 6.2 

92-03-1 O 17.5 6.4 7.3 
92-09-21 18.8 6.9 7.2 
93-0 1-2 1 6.8 3.3 



Data Temp. pH Cond D.Total Ca Mg Na K Fe HC03 S04 C I NO3 
Referência de ?c) (uslcm) (OF) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) mgll mgll mgll 

V 

JK6 Sol Posto 

7 92-0 1-20 
AC10 Esgueira 92-04-1 6 

92-09-29 
93-01-21 
93-03-03 
93-04-20 
93-09-06 
94-01-10 
94-03-01 
94-06-27 
94-07-14 
94-09-20 

8 88-04-28 7.2 41 8 14.8 41.6 10.7 35.9 11.0 0.02 197.6 27.4 31.2 
AC8 Silval 92-02-03 21 .O 7.0 0.52 92.0 

92-04-23 19.2 7.1 7.5 0.27 88.0 48.0 39.0 
92-09-21 21 .I 7.1 14.0 0.82 169.0 42.0 37.0 0.60 
93-03-03 20.9 6.8 509 16.0 43.9 11.8 31.3 10.7 214.0 19.7 39.1 
93-09-20 7.1 0.60 92.0 



Data Temp. pH Cond D.Total Ca Mg Na K Fe HC03 S04 C I NO3 
Referência de (Oc) (uslcm) (OF) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) mgll mgll mgll 

Colheita 

94-01 -1 O 6.8 0.25 128.0 
8 94-06-27 19.6 7.7 14.4 1.19 176.0 12.9 38.0 0.60 

AC8 Silval 94-07-14 19.7 478 
94-09-20 19.7 7.1 14.8 0.82 174.0 13.7 37.0 0.60 
94-12-14 19.0 7.1 497 0.78 184.0 
95-02-1 5 20.6 7.1 447 42.4 11.7 33.4 9.2 235.2 23.4 31.3 0.00 

1 O 82-07-22 7.6 367 8.4 29.2 2.7 50.0 7.5 0.10 140.3 40.7 32.0 ' 

JKI Moitinhos 87-01-07 22.0 7.3 509 9.4 27.3 6.3 78.0 6.5 187.9 44.2 46.9 
93-03-04 23.4 7.4 428 10.0 31.5 6.0 39.7 4.5 146.0 32.7 35.5 
94-07-1 2 24.3 444 
95-02-13 24.1 7.1 369 31.5 5.4 39.4 4.0 157.3 34.1 24.3 0.00 



Data Temp. pH Cond D.Total Ca Mg Na K Fe HC03 S04 C1 NO3 
Referência de ("c) (uslcm) (OF) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) mgll mgll mgll 

12 74-05- 8.4 420 2.2 6.0 1.7 90.2+K 0.36 134.2 43.9 40.4 0.00 
ACI Bresfor 83-02- 7.9 500 2.7 4.1 4.1 0.40 134.2 44.4 53.3 0.20 

93-03-04 23.1 8.1 482 0.9 2.5 0.8 84.6 4.4 134.0 49.8 35.5 
94-07-1 1 23.0 
95-02-14 22.9 7.9 482 2.7 0.7 100.4 4.6 162.2 68.4 35.0 0.00 

13 80-1 1-1 3 23.0 8.6 . 398 2.5 10.0 0.0 83.5+K 0.06 117.1 47.7 37.6 0.00 
AC1 Frilca 93-03-04 19.7 8.0 453 0.8 2.1 0.8 80.8 4.0 122.0 46.9 35.5 

94-07-1 1 21.3 385 
95-02-14 22.7 7.6 406 2.1 0.6 85.0 3.8 151.2 55.6 27.8 0.00 

14 80-09-09 23.0 8.6 1 O00 0.9 0.2 2.0 245+K 0.06 219.6 79.0 190.3 0.00 
AC1 Base Aérea I, 23.0 8.6 1017 1 .I 2.4 1.2 247.9+K 0.08 204.9 76.9 197.4 0.00 

80-09-1 O 23.0 8.6 1012 1 .I 0.2 2.6 246.8+K 0.06 212.3 81.3 190.9 0.00 
86-1 0-07 8.7 1149 1.7 5.0 1 .O 236.0 9.4 261.4 83.9 191.7 0.00 
93-03-05 22.0 8.2 ' 1054 0.6 1 .O 0.9 191 .O 6.3 214.0 51.8 160.0 
94-07-15 23.1 832 
95-02-1 7 22.9 8.2 71 3 1 .O 0.5 150.5 5.1 205.5 52.3 97.4 0.00 

15 74-08-22 8.2 840 0.7 1.7 0.7 0.50 201.3 44.4 124.3 0.10 
JKI Reserva 87-0 1-07 8.1 633 O .4 1.2 0.2 134.0 5.6 0.40 170.8 38.4 82.4 0.10 

92-01 -02 7.4 0.05 142.0 
93-01-21 6.7 0.05 124.0 10.0 36.0 0.60 . 
93-03-05 22.4 8.2 604 0.5 1.2 0.6 110.0 4.7 159.0 36.0 78.1 



Data Temp. pH Cond D.Total Ca M!3 Na K Fe HC03 S04 CI NO3 
Referência de (Oc) (uslcm) (OF) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) mgll mgll mgll 

Colheita 

93-04-20 8.0 
1 5 '  . 93-09-06 7.8 

JKI R e s e ~ a  93-1 0-1 3 22.7 7.0 
94-01-1 O 7.7 
94-03-01 22.3 7.4 
94-06-27 21 .O 8.0 
94-07-1 5 
94-1 2-1 3 15.5 8.2 

16 62-04-30 8.1 1659 2.5 6.3 2.2 1.90 469.8 244.9 ' 0.10 
ACI velho 87-01-07 9.1 1829 5.2 4.0 10.2 420.0 11.9 0.10 500.0 157.4 245.7 0.10 

88-03- 8.3 1644 5.8 7.2 9.7 355.0 15.1 473.4 71.0 235.7 
93-03-08 16.1 9.1 1758 1.9 3.7 2.5 194.0 10.4 500.0 99.8 245.0 
93-1 0-1 2 20.2 9.1 1889 1.7 3.1 2.2 397.0 8.0 500.0 125.0 350.0 
94-07-1 3 19.9 1942 

17 85-1 1-26 25.0 8.2 389 6.5 16.4 5.8 63.3 2.0 0.06 139.1 41.3 35.5 0.29 
Fáb. Papel Ilhavense 88-03- 7.9 41 7 7.2 17.6 6.8 64.8 10.7 146.4 48.0 34.1 2.60 

93-03-08 24.1 7.5 51 6 8.2 20.3 7.5 62.2 8.5 146.0 48.8 35.5 
94-07-12 24.9 551 

18 88-03- 25.0 7.7 405 9.8 32.9 3.9 53.4 9.0 0.40 148.8 53.8 31.2 2.75 
AC2 Vista Alegre 93-03-08 25.5 7.4 535 10.0 28.7 7.6 53.4 7.4 146.0 57.6 32.0 

93-1 0-1 2 25.5 7.5 546 9.7 27.0 7.2 55.5 6.3 146.0 73.5 50.1 

19 73-08-08 
AC1 Torreira 83-1 1-25 



Data Temp. pH Cond D.Total Ca Mg Na K Fe HC03 S04 C I 
Referência de (Oc) (uSlcm) (OF) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) mgll mgll mgll I 

Colheita 

86-1 0-1 O 1191 5.4 9.9 7.0 198.0 16.0 136.9 38.2 269.8 
19 88-03- 7.7 91 3 4.2 6.4 6.3 177.6 17.5 0.1 1 97.6 48.0 224.4 2.70 

AC1 Torreira 92-08-1 1 7.4 892 5.0 85.4 59.0 227.0 
93-02-25 7.5 760 4.1 95.2 1 .O 233.0 
93-03-09 19.7 7.5 1039 3.9 5.1 6.3 167.0 - 13.0 61 .O 43.1 220.0 

20 92-05-1 5 7.2 548 4.1 6.0 6.3 0.44 104.0 45.7 99.4 2.67 
JK2 Murtosa 93-01-14 6.8 780 25.7 366.0 36.5 82.0 7.00 

93-01-21 8.9 502 6.7 128.1 20.0 106.0 
93-02-09 7.5 479 4.4 128.1 43.0 103.0 
93-03-09 19.2 7.5 578 4.6 6.9 7.0 87.1 9.9 110.0 28.0 107.0 

2 1 81 -06-08 
ACCP2 Quimigal 81-06-1 1 

81-06-13 
82-02-05 
82-02-05 
82-04-29 
93-03-09 
94-07-1 3 

22 92-01-10 
Renault 



Data Temp. pH Cond D.Total Ca Mg Na K Fe HC03 S04 CI NO3 
Referência de (Oc) (uslcm) (OF) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) mgll mgll mgll 

Colheita 

23 77-01-08 18.0 7.0 361 4.2 7.8 5.5 68 .3+~  0.04 93.9 22.9 63.2 0.70 ' 
AC69 Portucel 83-02-26 20.0 7.5 390 4.0 7.2 5.4 69.7 8.2 0.32 96.4 29.8 65.3 0.00 

87-0 1-07 6.9 448 7.4 15.2 8.8 62.0' 9.9 0.44 78.1 26.9 88.0 0.1 O 
93-03-1 O 18.7 7.5 440 4.2 8.1 5.4 64.5 8.7 91.5 28.1 78.1 
94-07-1 1 19.4 42 1 

I. 

24 72-09-02 18.0 7.0 357 13.4 34.0 11.9 32.9+-K 0.20 180.6 12.8 31.2 0.00 
AC1 J.P. Campos 87-06-04 7.4 365 11.3 24.5 12.8 31 .O 8.0 125.7 10.2 42.6 0.00 

93-03-1 0 18.7 7.1 313 7.2 16.2 7.8 22.2 7.7 85.4 10.7 46.2 
93-1 0-1 2 6.9 286 
94-07-1 1 20.9 225 

25 92-07-1 O 36.2 15.8 166.8 9.4 168.0 173.2 168.4 
Porcelanas Costa Verde 92-1 0-30 7.6 550 37.7 11.2 76.3 7.5 0.01 151.0 112.6 52.9 

93-03-1 1 26.3 8.3 1285 2.7 5.9 2.9 194.0 7.6 214.0 69.0 217.0 
93-1 0-1 2 27.2 7.9 1214 2.0 4.8 2.3 197.0 5.8 214.0 85.5 220.0 
94-07-12 27.6 1159 

26 91 -06-26 
JK8 Nariz 93-03-1 1 

93-05-06 
93-09-20 
94-0 1 -20 
94-03-1 4 
94-07-14 
94-09-20 
94-1 2-14 



Data Temp. pH Cond D.Total Ca Mg Na K Fe HC03 S04 C I NO3 
Referência de ?c) (uslcm) (OF) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) (mgll) mgll mgll mgll 

Colheita 

27 93-03-1 2 17.5 7.1 359 2.1 30.0 7.4 20.5 6.3 
Indusa 93-1 0-1 1 17.8 6.9 369 

94-07-12 18.3 360 
95-02-20 17.5 6.6 354 42.8 7.8 19.7 5.6 

28 94-12-14 16.0 5.3 127 
Torrecid 


