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Resumo 

Na presente dissertação, o setor da Drave (Norte de Portugal) foi alvo de um estudo 

com o objetivo de contribuir para o conhecimento da hidrogeologia da bacia hidrográfica 

da Ribeira de Palhais, no qual este setor está inserido. Drave, a “aldeia mágica”, como 

é conhecida, alberga também a Base Nacional da IV Secção do Corpo Nacional dos 

Escutas, sendo visitada por centenas de escuteiros por ano e constituindo, igualmente, 

um destino cada vez mais popular para turistas. 

Os trabalhos de investigação contaram com metodologias e técnicas com origem em 

diversos ramos das Geociências, com destaque para a Geologia, a Geomorfologia, e a 

Hidrogeologia. 

O estudo compreendeu estudos de gabinete, trabalho de campo (com realização de 

duas campanhas de amostragem em cinco pontos de água, de origem subterrânea e 

superficial), e trabalho de laboratório relativo a análises químicas (iões maiores e metais) 

e análises microbiológicas das águas amostradas. Foi ainda utilizado um programa de 

SIG open source, o QGIS, para se avaliar a vulnerabilidade à poluição da água 

subterrânea através do índice DRASTIC. 

O estudo hidrogeoquímico permitiu concluir que não existem diferenças significativas 

entre as águas de origem subterrânea e as águas superficiais, verificando-se para 

ambas a fácies hidrogeoquímica cloretada sódica, não se verificando grandes 

oscilações sazonais. Inferiu-se também que a área de recarga dos pontos de água 

estudados seja próxima dos seus locais de emergência, traduzindo-se num tempo de 

residência relativamente curto e na reduzida interação água-rocha, o que explica os 

valores obtidos para os iões maiores. Quanto à análise dos metais, realça-se a presença 

de arsénio e chumbo na galeria de mina abandonada (A1), acima dos valores 

paramétricos, em concentrações que estão associadas à paragénese mineral do 

tunsténio, explorado nessa mina. As análises microbiológicas comprovaram as 

suspeitas iniciais de que todos os pontos de água apresentam contaminação de origem 

animal. 

A aplicação do índice DRASTIC permitiu definir as áreas de maior vulnerabilidade à 

poluição da água subterrânea em zonas de fundo de vale e em áreas mais aplanadas. 

Em zonas de encosta, em que o declive é maior e dominam os afloramentos rochosos, 

a vulnerabilidade é menor. O relevo constitui o principal fator que influencia a 

vulnerabilidade à poluição dos aquíferos, seguindo-se a espessura dos solos e a 

profundidade da superfície freática. 



FCUP 

Estudo hidrogeológico no setor da Drave (Norte de Portugal) 
6 

 
 

Palavras chave: hidrogeologia, hidrogeoquímica, contaminação da água, 

vulnerabilidade à poluição, regiões montanhosas. 

 

Abstract 

The study developed under the scope of this dissertation, focused on the sector of Drave 

(North Portugal), located in Ribeira de Palhais hydrographic basin, intended to improve 

its hydrogeological knowledge. The Nacional Base of the IV Section of the Scout National 

Corp is established in the “Magic Village” of Drave, as it is known, being visited by 

thousands of scouts and tourists every year. 

The research studies were conducted through a variety of techniques from different Earth 

Science fields (Geology, Geomorphology, Climatology, Hydrogeology and 

Hydrogeochemistry), such as: office work, field work (two sampling campaigns of five 

water points, with surface and underground origin), major ions and water metals 

chemical analysis and microbiological analysis were carried out. The aquifer vulnerability 

to pollution was also evaluated, through the DRASTIC index, using QGIS software. 

The results from the hydrogeochemical study illustrate a lack of significant differences 

between underground and surface water, both being classified as sodium chloride 

hydrogeochemical facies. There were also no signs of sazonal variations. The recharge 

area of the different water points was concluded to be near their springs, leading to a 

short residence time and reduced water-rock interaction. This interpretation is also 

sustained by the obtained values for major ions. Concerning metal analysis, the content 

in arsenic and lead was found to be above parametric values in the gallery of the 

abandoned mining area (A1), which was attributed to the tungsten mineral paragenesis. 

On the other hand, microbiological analysis confirmed the inicial hipothesis that all the 

different water points were affected by animal related contamination. 

Through application of the DRASTIC index, it was concluded that the most vulnerable 

areas to pollution were the bottom of valleys, water courses and flattened areas. In steep 

slope areas, dominated by rocky outcrops, the vulnerability is smaller. Reliefs the major 

factor that controls the aquifer vulnerability to pollution, followed by soil thickness and 

depth of the phreatic level. 

Keywords: hydrogeology, hydrogeochemistry, water pollution, vulnerability to 

pollution, moutain areas. 
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1. Introdução 

1.1. Considerações gerais 

A presente dissertação de mestrado apresenta o estudo hidrogeológico no setor da 

Drave, no Norte de Portugal. A área em estudo está também integrada num território 

classificado como Geoparque Mundial da UNESCO, o Arouca GEOPARK (Arouca 

GEOPARK, 2020).  

A realização deste trabalho de cariz hidrogeológico é relevante pois a água, sendo 

fundamental para a vida, constituiu ainda um dos atuais problemas a considerar para o 

futuro de todos os seres vivos, devido à sua escassez em termos de qualidade.  

A evolução da Humanidade esteve sempre condicionada pela escassez ou abundância 

de água. O crescimento demográfico acentuado, a industrialização e outras atividades 

económicas da população contribuem para que os recursos hídricos, quer em 

quantidade quer em qualidade, fiquem sujeitos a uma elevada pressão, colocando-os 

em risco (Struckmeier et al., 2005; Fitts, 2013). 

As regiões montanhosas revelam-se como áreas estratégicas do ponto de vista 

socioeconómico, uma vez que são fonte de recursos hídricos de elevada qualidade e 

em vasta quantidade para a população mundial, sendo a sua importância reconhecida 

pela UNESCO no International Hydrological Programme (IHP), o que reforça a 

necessidade de preservação destes recursos (Aureli, 2002). 

Contudo, apesar das regiões montanhosas ocuparem uma parte considerável da 

superfície terrestre, os seus recursos hídricos e os sistemas de água subterrânea são, 

em geral, insuficientemente compreendidos (Forster & Smith, 1988). Os recursos 

hídricos de montanha são indispensáveis para o abastecimento de água às populações, 

à agricultura e à indústria das áreas envolventes (Viviroli et al., 2010; Espinha Marques 

et al., 2011b; Espinha Marques et al., 2019), sendo que o seu papel como fonte e 

reservatório de água doce é um facto bem estabelecido (Brandyopadhyay, 1995; Aureli, 

2002; Grunewald et al., 2007). Desta forma, o problema da contaminação da água tem 

sido considerado como uma das maiores questões ambientais, preocupando quer a 

comunidade científica quer as autoridades governamentais. Embora as áreas 

montanhosas estejam isoladas, mostram-se sensíveis a alterações climáticas e a 

influências antrópicas (Espinha Marques et al., 2013). 

A presente dissertação pautou-se por uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, 

recorrendo a diversos ramos das Ciências da Terra, como a Geologia, a Geomorfologia, 

a Climatologia, a Hidrologia, a Hidrogeologia e a Hidrogeoquímica. Esta abordagem 

justifica-se na medida em que o ciclo hidrológico é composto por vários subsistemas 
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interligados, nos quais entram vastos conjuntos de fenómenos de troca de matéria e 

energia, refletindo, também, a influência antrópica (Fetter, 2001; Espinha Marques, 

2007). Deste modo, o subsistema hidrogeológico não deve ser encarado como uma 

realidade isolada.  

Os trabalhos de investigação levados a cabo entre março de 2019 e setembro de 2020 

compreenderam a realização de tarefas de campo, de gabinete e de laboratório: 

• Reconhecimento de campo para a observação de processos hidrológicos, para 

a elaboração de um modelo hidrogeológico conceptual e para a definição de uma 

rede de monitorização da qualidade da água; 

• Pesquisa bibliográfica de publicações sobre hidrogeologia (livros, dissertações 

e artigos científicos), consulta de publicações de diferentes temáticas, relativas 

às áreas geográficas estudadas, e pesquisa sobre legislação nacional 

relacionada com os recursos hídricos; 

• Realização de duas campanhas de amostragem de água, caraterização dos 

pontos de amostragem e medição de parâmetros físico-químicos in situ; 

• Seleção do conjunto de análises químicas a realizar e acompanhamento da 

análise das amostras no laboratório; 

• Tratamento dos resultados da análise química das amostras de águas; 

• Avaliação da vulnerabilidade da água subterrânea à poluição, através da 

utilização de um aplicativo de SIG o qual permitiu mapear o índice DRASTIC, 

baseado no método de Aller et al. (1987). 

As análises químicas da água foram realizadas no Departamento de Saúde Ambiental 

– Unidade de Água e Solo, do Laboratório de Química e Toxicologia do Instituto Nacional 

de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), no Porto. 
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1.2. Objetivos 

A presente dissertação de mestrado tem como principal objetivo contribuir para o 

conhecimento da hidrogeologia do setor da Drave, situado entre a Serra da Freita, a 

Serra da Arada e a Serra de S. Macário, no Norte de Portugal. Tem ainda como objetivos 

complementares: 

• Caraterizar a hidrogeoquímica da água subterrânea e da água superficial; 

• Caraterizar a microbiologia da água subterrânea e da água superficial; 

• Avaliar a qualidade da água para consumo humano;  

• Identificar pontos de abastecimento de água para a aldeia da Drave (com origem 

superficial e subterrânea); 

• Avaliar a vulnerabilidade da água subterrânea à poluição. 

Apesar da aldeia da Drave estar desabitada, funciona aí um centro internacional de 

formação escutista do Corpo Nacional de Escutas (CNE), o qual é visitado e utilizado 

por escuteiros de todo o mundo. Nos dias de hoje, Drave, a “aldeia mágica” é também 

local de passagem de imensos turistas e de algumas provas desportivas sendo, por 

isso, importante garantir a existência de pontos de abastecimento de água fiáveis e 

seguros. 

Neste estudo foram usadas várias metodologias de análise de água, que são descritas 

neste relatório, tendo os resultados obtidos sido comparados com valores de referência 

estabelecidos pela legislação. 

É de realçar que para a área do estudo não foram encontrados trabalhos de índole 

científica relacionados com a temática abordada na presente dissertação. A falta de 

registos ou dados anteriores não permite realizar comparações com os resultados 

obtidos neste estudo. 
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1.3. Conceitos fundamentais 

1.3.1. A água e a sua distribuição na Terra 

A água é essencial para o desenvolvimento e manutenção da vida na Terra, tendo não 

só importância ecológica, mas também socioeconómica. 

O desenvolvimento de sociedades, bem como a sua subsistência, está intimamente 

ligado à disponibilidade deste recurso: “Civilizações floresceram com o uso de 

fornecimentos fiáveis de água e colapsaram quando esses fornecimentos falharam” 

(Fetter, 2001). 

Uma das consequências do aumento da população mundial é o aumento do consumo 

de água, tornando-se crucial a preservação e a gestão sustentável dos recursos hídricos 

existentes no planeta (Struckmeier et al., 2005). O uso dos recursos hídricos está 

associado ao desenvolvimento de várias atividades tais como a agricultura, construção, 

extração mineira, deposição de resíduos, produção de energia, entre outros, as quais, 

quando praticadas sem uma boa gestão e vigilância rigorosa, podem influenciar a 

qualidade dos aquíferos (Fetter, 2001).  

A distribuição mundial dos recursos hídricos faz-se de acordo com as percentagens que 

estão expressas no seguinte esquema (figura 1). 

Figura 1 - Distribuição da água no planeta Terra (adaptado de USGS, 2020). 

Como é visível no esquema, a água doce corresponde a apenas 3% de toda a água do 

planeta, estando os restantes 97% presente nos oceanos. Na coluna central, da 
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percentagem total de água doce, a maioria ocorre na forma de gelo, em calotes polares 

e glaciares de montanha (68,7%), sendo praticamente inacessível. A água de superfície, 

de mais fácil acesso para uso humano, representa uma percentagem extremamente 

pequena no panorama geral e apenas parte dela se encontra no estado líquido. Apesar 

de a água subterrânea corresponder a 30,1% da totalidade da água doce e ser a maior 

reserva desta no estado líquido, nem sempre lhe é dada o devido valor. O restante 1,2% 

localiza-se nos lagos, rios, pântanos e outras fontes (USGS, 2020). 

Ao falar de recursos hídricos, deve-se ter em conta que se fala de reservatórios 

subterrâneos (aquíferos) e de reservatórios superficiais (rios e lagos). Daí a importância 

socioeconómica deste recurso, uma vez que de toda a água doce presente no planeta, 

apenas cerca de 1% é utilizável pela humanidade, estando os restantes 99% em 

profundidade e na forma de gelo. 

Assim, a exploração sustentável da água subterrânea deve ser encarada como uma 

abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, abrangendo domínios como a Geologia, a 

Biologia, a Geofísica, a Pedologia, a Geoquímica, a Economia, entre outros (Espinha 

Marques et al., 2011a). 

A Hidrogeologia define-se como sendo a ciência que estuda o “armazenamento, a 

circulação e a distribuição das águas terrestres na zona saturada das formações 

geológicas tendo em conta as suas propriedades físicas e químicas, as suas interações 

com o meio físico e biológico e as suas reações à ação do Homem” (Rodrigues, 1984). 

1.3.2. O Ciclo Hidrológico 

A água na Terra movimenta-se de reservatório para reservatório, originando essa 

movimentação um conjunto complexo de fluxos, só possíveis de compreender quando 

adotada uma visão dinâmica da água no planeta. Esta visão corresponde ao ciclo da 

água, ou ciclo hidrológico (figura 2). Este conceito está ligado ao movimento e à troca 

de água nos seus diferentes estados físicos, que ocorre na hidrosfera, entre os oceanos, 

as calotes de gelo, os glaciares de montanha, os aquíferos, os rios e lagos e a atmosfera 

(Fetter, 2001). 
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Figura 2 - O ciclo hidrológico (USGS, 2020). 

O ciclo hidrológico não tem início nem fim, mas, por norma, inicia-se a sua descrição 

nos oceanos, por ser neles que existe a maior parte da água da Terra. Assim, a água 

dos oceanos evapora-se devido ao aquecimento resultante da incidência da luz solar e 

ascende para a atmosfera. Depois condensa-se e volta a cair na forma de chuva, neve 

ou granizo (precipitação), sendo praticamente destituída de sais. A água precipitada 

pode ter vários destinos: durante a precipitação, uma parte volta-se a evaporar para a 

atmosfera, e a outra parte escorre pela superfície, alimentando rios e oceanos 

(escoamento superficial). A restante infiltra-se no solo e nas rochas através de poros, 

fissuras e fraturas, originando o escoamento subterrâneo. A água subterrânea pode 

voltar à superfície, por evaporação direta do solo, pela transpiração das plantas 

(evapotranspiração), por artesianismo ou extração do Homem, ou pode infiltrar-se até 

reservatórios mais profundos e voltar mais tarde à superfície (Rodrigues, 1984; Hamblin, 

& Christiansen, 2003; Fitts, 2013). 

1.3.3. A circulação da água em meio subterrâneo 

O ciclo hidrológico pode ser subdividido em vários subciclos, e um deles é o subciclo 

hidrológico subterrâneo, também ele composto por várias fases. Apesar de não ser 

possível a observação direta desta fase, não deve ser descorada em relação à 

componente superficial (Fitts, 2013). 
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Inicialmente, através da precipitação sob a forma de chuva, granizo, neve ou geada na 

superfície da Terra, a água infiltra-se e vai recarregar a água subterrânea (Chernicoff & 

Venkatakrishnan, 1995). A quantidade de água que se infiltra depende do tipo de solo e 

da morfologia da superfície, do tipo e abundância da cobertura vegetal, das condições 

de humidade dos terrenos e da distribuição no tempo da precipitação (Rodrigues, 1984; 

Chernicoff & Venkatakrishnan, 1995). 

Então, solos mais arenosos e mais planos, com cobertura vegetal abundante, declives 

suaves e com uma precipitação bem distribuída no tempo, tendem a ser mais favoráveis 

à infiltração, logo menor é a escorrência superficial. Pelo contrário, chuvadas muito 

intensas, mesmo de curta duração, resultam em grande escoamento superficial e 

reduzida infiltração subterrânea. Solos argilosos, quantidade abundante de vegetação 

e declives acentuados do terreno não favorecem a infiltração (Rodrigues, 1984; 

Chernicoff & Venkatakrishnan, 1995). 

A água subterrânea entra neste subciclo em zonas geográficas chamadas de zonas de 

recarga, movimenta-se no subsolo e sai do subciclo pelas zonas de descarga (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquema representativo das zonas de recarga, zonas de descarga da água subterrânea e da movimentação 

da água em meio subterrâneo (Chernicoff & Venkatakrishnan, 1995). 

Após a infiltração da água nas zonas de recarga, a água circula por camadas sucessivas 

com diferentes caraterísticas próprias (figura 4). 
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Figura 4 – Circulação da água em meio não saturado e em meio saturado (adaptado de Chernicoff & Venkatakrishnan, 

1995). 

Na zona não saturada, zona de aeração ou zona vadosa situada entre a superfície do 

terreno (superfície topográfica) e a superfície freática, os espaços porosos estão 

preenchidos por ar e água (Custodio & Llamas, 2001). Divide-se em três subzonas 

(Dingman, 2002):  

• Zona da evapotranspiração (ET): é aqui que ocorrem as trocas com a atmosfera, 

através da evaporação direta ou por transpiração das plantas. Tem, 

habitualmente, entre um e dois metros de espessura e depende da temperatura, 

do regime de ventos, da cobertura vegetal, da intensidade da radiação solar e 

da disponibilidade de humidade;   

• Zona intermédia: o teor de água é menor do que a saturação e a quantidade 

existente, é aquela que os terrenos conseguem reter contra a ação da 

gravidade, valor denominado de retenção específica. A água deixa de estar 

acessível e disponível para evapotranspiração;   

• Franja capilar: subzona imediatamente acima da zona de saturação. Pode ter 

poucos milímetros em terrenos arenosos e alguns metros em terrenos argilosos. 

O teor de água varia entre a saturação e a retenção específica.   
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A zona seguinte, denominada de zona saturada, está abaixo da superfície freática. Aqui 

os poros estão totalmente preenchidos por água, e passam a fazer parte da circulação 

subterrânea (Custodio & Llamas, 2001). 

 

1.3.4. Tipos de aquíferos e as suas propriedades 

Um aquífero é definido como sendo uma formação geológica que permite a circulação 

e o armazenamento de água nos seus espaços vazios e que tem uma exploração 

economicamente rentável (Lencastre & Franco, 2010).  

Podem ser divididos em diferentes tipos: 

• O aquífero livre (figura 5) corresponde a uma formação geológica saturada de 

água, limitada na base por uma camada impermeável. Aqui, a superfície freática 

está à pressão atmosférica (Custodio & Llamas, 2001). Neste tipo de aquífero 

podemos encontrar um caso particular, denominado “aquífero suspenso”, o qual 

ocorre quando uma camada impermeável (por exemplo xistos ou argilas) existe 

na zona não saturada, originando a acumulação de águas de infiltração acima 

dessa formação (Lencastre & Franco, 2010); 

• O aquífero confinado é uma formação geológica saturada de água limitada, quer 

no topo quer na base, por camadas ou formações impermeáveis (figura 5), sendo 

a pressão da água superior à pressão atmosférica (Custodio & Llamas, 2001). O 

conceito de superfície potenciométrica corresponde ao lugar geométrico dos 

pontos onde a pressão da água é igual à pressão atmosférica. Quando existe um 

furo para captação no aquífero confinado, a água subirá acima do teto do 

aquífero, em resultado da carga pressão. Neste caso, o furo é artesiano, caso a 

água atinja a superfície do terreno sob a forma de repuxo então o furo 

artesiano é artesiano repuxante (figura 6). No furo do aquífero livre, o nível da 

água não sobe acima do limite superior do aquífero, ou seja, da superfície 

freática. 
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Existem ainda outras formações geológicas que não têm uma exploração rentável como 

os aquitardos (figura 5), que podem armazenar grandes quantidades de água, mas 

cedem-na com grande dificuldade por serem pouco permeáveis, os aquiclusos (figura 

6) que armazenam a água, mas não a cedem e os aquífugos que não armazenam água, 

não a podendo também ceder (Rodrigues, 1984). 

Figura 5 -Esquema de um sistema hidrogeológico incluindo um aquífero livre (a), aquitardos (b), um aquífero confinado 

(c), uma superfície freática e uma superfície potenciométrica (extraído de: Busch, 2000). 

Figura 6 – Aquífero confinado e comportamento dos furos realizados neste tipo de aquífero (adaptado de Fetter, 2001). 

O nível da água nos aquíferos não é estático e varia de acordo com vários fatores: 

• a precipitação; 

• a extração de água subterrânea; 

• os efeitos de maré nos aquíferos costeiros; 

• a variação súbita da pressão atmosférica, principalmente no inverno; 
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• as alterações do regime de escoamento de rios influentes (que 

recarregam os aquíferos); 

• a evapotranspiração; 

• entre outros. 

 

Consoante o período do ano, a água presente nas áreas montanhosas pode possuir 

diferentes comportamentos hidrogeológicos e hidrológicos, quer pela grande 

variabilidade de precipitação sazonal, quer por razões morfológicas (Winter et al., 1998). 

No intervalo de períodos de grande precipitação ou durante a estação seca, a água 

superficial das linhas de água tem origem na descarga dos aquíferos livres (figura 7A), 

ou seja, trata-se de um rio efluente ou ganhador. Durante o período de maior 

precipitação, a água sofre escorrência superficial até às linhas de água no vale e, 

simultaneamente, a quantidade em excesso vai atravessar o solo e a zona vadosa, 

alimentando os aquíferos (figura 7B). No caso das regiões montanhosas mais áridas, 

com reduzida vegetação e solos mais porosos, a taxa de precipitação excede a 

capacidade de infiltração do solo resultando por isso em escorrência superficial da água 

(figura 7C). Nas zonas do fundo do vale, a superfície freática poderá atingir a superfície 

topográfica o que resulta no aparecimento de água à superfície, através de fontes ou 

nascentes. 
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Figura 7 – Movimentação da água de precipitação em zonas montanhosas e formas de alimentação das linhas de 

água (adaptado de Dunne & Leopold, 1978 in Winter et al., 1998). 

 

1.3.5. Caraterização química da água subterrânea 

O estudo dos processos hidrogeoquímicos é de elevada importância para a 

compreensão dos sistemas hidrogeológicos (Freeze & Cherry, 1979; Fetter, 2001). Para 

isso, a hidrogeoquímica tem um papel relevante na avaliação da qualidade da água 

fornecida pelos sistemas aquíferos, permitindo a determinação da origem de possíveis 

contaminações (Fitts, 2013). 

 

Composição química 

Na água encontram-se dissolvidas várias substâncias, na sua maioria no estado iónico. 

Alguns destes iões são denominados de iões fundamentais ou iões maiores, pois 
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encontram-se quase sempre presentes, sendo a soma destes praticamente a totalidade 

dos iões dissolvidos. Também existem outros iões denominados de iões menores que 

podem estar de igual forma dissolvidos (tabelas 1 e 2) (Custodio & Llamas, 2001). 

Tabela 1 - Iões maiores presentes na água: aniões e catiões (Custodio & Llamas, 2001) 

Aniões Catiões 

Cloreto (Cl-) Sódio (Na+) 

Sulfato (SO4
2-) Cálcio (Ca2+) 

Hidrogenocarbonato (HCO3
-) Magnésio (Mg2+) 

 

Tabela 2 - Iões menores presentes na água e intervalos de concentração frequentes (Custodio & Llamas, 2001) 

Concentração entre 0,01 – 10 mg/L Concentração entre 0,0001 – 0,1 mg/L 

NO3
- K+ Br- Fe3+ 

CO3
2- Fe2+ S2- Mn2+ 

NO2- NH4+ PO4
3- H+ 

F- Sr2+ NO2- Al3+ 

 

Os aniões nitrato (𝑁𝑂3−) e carbonato (𝐶𝑂3
2−), o catião potássio (𝐾+) e por vezes o catião 

ferro II (𝐹𝑒2+), são também frequentemente considerados no grupo dos iões 

fundamentais.  

Os gases considerados fundamentais são o dióxido de carbono (𝐶𝑂2) e o oxigénio 

dissolvido (𝑂2). Há que referir ainda a importância dos ácidos e aniões derivados da 

sílica (𝑆𝑖𝑂2), que constituem substâncias pouco iónicas ou coloidais (Custodio & Llamas, 

2001).  

Os iões menores surgem em quantidades consideravelmente mais pequenas do que os 

iões maiores, correspondendo a menos de 1% do conteúdo iónico total. Estes iões 

menores são chamados elementos vestigiais quando presentes em quantidades 

dificilmente mensuráveis por métodos químicos comuns (Custodio & Llamas, 2001). Os 

catiões metálicos são, normalmente, elementos vestigiais. Os restantes iões estão, 

quase sempre, em concentrações inferiores a 0,0001 mg/L. 

Quanto à tipologia das águas, as águas subterrâneas doces contêm um máximo de 1 

000 a 2 000 mg/L de substâncias dissolvidas, já as águas salobras têm valores até 5 

000 mg/L e as águas salgadas até 40 000 mg/L. 
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De seguida, são apresentadas resumidamente as caraterísticas químicas dos iões 

fundamentais: 

• Anião Cloreto (𝑪𝒍−) 

Considerado como sendo um anião conservativo, uma vez que o seu transporte 

nas águas subterrâneas se processa sem alterações muito significativas com o 

meio envolvente. Regra geral, é um ião solúvel e estável, e que dificilmente 

precipita. Em águas naturais, não oxida nem reduz e em geral surge associado 

ao catião sódio em águas salinas (Custodio & Llamas, 2001). Nas águas doces 

ocorre em concentrações entre 10 e 250 mg/L, embora possa surgir em valores 

muito superiores, até milhares de mg/L.  

É definido como um parâmetro indicador para águas de consumo humano e tem 

um valor paramétrico de 250 mg/L (D.L. nº 152/2017).    

 

• Anião Sulfato (𝑺𝑶𝟒
𝟐−) 

Pode ter origem em materiais geológicos formados em condições de aridez ou 

ambientes marinhos, bem como da oxidação de sulfuretos (por exemplo, da 

pirite), associados a diversas litologias. Pode também resultar da lixiviação de 

compostos sulfatados, como a anidrite ou o gesso. Podem ser reduzidos 

bacteriologicamente a S ou 𝑆2
− por ação de meios redutores ricos em matéria 

orgânica (Custodio & Llamas, 2001). É um anião moderadamente a muito solúvel, 

que dificilmente precipita. 

Em águas doces apresenta concentrações entre 2 e 150 mg/L (Custodio & 

Llamas, 2001). As águas subterrâneas apresentam geralmente teores de sulfato 

menores que 100 mg/L, na forma de 𝑆𝑂4
2−e 𝐻𝑆𝑂4

−, onde podem atingir 1 500 

mg/L. 

O sulfato é um parâmetro indicador cujo valor paramétrico para águas de 

consumo humano é 250 mg/L (D.L. nº 152/2017).   

 

• Anião Hidrogenocarbonato (𝑯𝑪𝑶𝟑
−) 

Há uma relação entre 𝐶𝑂2 gasoso, o 𝐶𝑂2 dissolvido, 𝐻𝐶𝑂3
−, 𝐶𝑂3

2− e o pH (Custodio 

& Llamas, 2001) e espécies químicas que reagem segundo as equações das 

reações 1 e 2, às quais correspondem as constantes de equilíbrio 3 e 4: 

   

𝐻2𝐶𝑂3(aq) ↔ 𝐻+(aq) + 𝐻𝐶𝑂3
−(aq) (1) 

𝐻𝐶𝑂3
−(aq) ↔ 𝐻+(aq) +𝐶𝑂3

2− (aq) (2) 
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𝐾𝑎1 =
[𝐻+][𝐻𝐶𝑂3

2−]

[𝐻2𝐶𝑂3
2−]

 (3) 

𝐾𝑎2 =
[𝐻+][𝐶𝑂3

2−]

[𝐻𝐶𝑂3
−]

 (4) 

Os valores de Ka1 e Ka2 correspondentes a estas constantes de equilíbrio são 

6,35 e 10,33, respetivamente. A distribuição das espécies químicas em solução 

difere em função do valor de pH (Chang, 2009). 

As águas doces têm valores de concentração entre 50 e 330 mg/L, podendo 

atingir 800 mg/L (Custodio & Llamas, 2001).  

 

• Catião Sódio (𝑵𝒂+) 

Carateriza-se pela sua elevada solubilidade e difícil precipitação e é associado 

normalmente ao 𝐶𝑙−.  

As águas naturais com elevado teor de 𝑁𝑎+ podem também possuir teor elevado 

de fluoreto (𝐹−) (Custodio & Llamas, 2001). A concentração em águas doces está 

entre 1 e 150 mg/L, no entanto podem atingir vários milhares de mg/L (Custodio 

& Llamas, 2001).  

O sódio é um parâmetro indicador com valor paramétrico de 250 mg/L (D.L. nº 

152/2017). 

 

• Catião Cálcio (𝑪𝒂𝟐
+)       

É um catião de moderadamente solúvel a muito solúvel, precipitando facilmente 

na forma de carbonato de cálcio (𝐶𝑎𝐶𝑂3).   

Surge nas águas doces entre 10 e 250 mg/L, podendo atingir 600 mg/L em águas 

selenitosas. As águas marinhas têm uma média de 400 mg/L (Custodio & Llamas, 

2001). Embora não se defina um valor paramétrico para o cálcio, não é desejável 

que a concentração seja superior a 100 mg/L para águas de consumo humano 

(D.L. nº152/2017).  

 

• Catião Magnésio (𝑴𝒈𝟐+) 

Apresenta propriedades semelhantes às do cálcio, diferenciando-se por ser mais 

solúvel e mais difícil de precipitar. Associa-se muitas vezes ao cálcio, podendo 

até substituí-lo em ligações químicas. 

A concentração de magnésio nas águas doces está entre 1 e 100 mg/L e pode 

atingir inclusive alguns milhares de mg/L nas águas salgadas e salmouras. Por 
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exemplo, a água do mar tem uma concentração de 1 200 mg/L (Custodio & 

Llamas, 2001). 

O D.L. nº 152/2017 define que não é desejável que a concentração de magnésio 

seja superior a 50 mg/L para águas de consumo humano. 

 

Parâmetros físico-químicos 

O estudo das águas subterrâneas deve começar com a determinação in situ, no local 

de emergência, da temperatura, pH e condutividade elétrica das águas. 

• Temperatura: define-se como o potencial calorífico relacionado com uma 

origem, por exemplo, a temperatura de fusão do gelo. Existem várias unidades 

de temperatura, como por exemplo os graus Celsius (ºC), Farenheit (ºF) ou 

Kelvin (K). É um parâmetro que se pode relacionar com a viscosidade ou até 

com a capacidade de absorção de gases.  

Nas águas subterrâneas pouco profundas, a sua temperatura é pouco variável, 

não acompanhando a evolução das temperaturas locais médias mensais do ar.  

Com a profundidade, a temperatura aumenta em função do gradiente 

geotérmico, que é, em média, 1ºC por cada 33 metros (Custodio & Llamas, 

2001). 

 

• Condutividade elétrica (CE): corresponde à capacidade de a água de conduzir 

corrente elétrica (Custodio & Llamas, 2001), corrente essa conduzida em 

solução mediante o movimento dos iões. Esta propriedade está diretamente 

relacionada com o teor de sais dissolvidos na água, ou seja, quanto mais 

mineralizada for a água, maior a sua condutividade elétrica (Custodio & Llamas, 

2001). A condutividade das águas de consumo e naturais doces apresenta-se 

geralmente em microsiemens por centímetro (μS/cm). Este parâmetro aumenta 

com a temperatura numa proporção de 2% por ºC (Custodio & Llamas, 2001). 

Para águas doces, a 18ºC, a condutividade elétrica varia entre 100 e 2 000 

μS/cm (Custodio & Llamas, 2001). 

 

• pH: o pH de uma solução corresponde ao logaritmo do inverso da concentração 

do ião H+: pH=log (1/ [H+]), e representa o comportamento ácido e básico da 

solução, tendo em conta que a molécula da água se encontra ionizada em iões 

H+ e HO-.  

O pH da água pura é 7, a 25ºC, tendo a maioria das águas naturais um valor de 

pH entre 6 e 9, que permanece constante a não ser que ocorra uma alteração 
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da qualidade da água resultante de influências naturais ou antrópicas, que 

provoca o aumento da acidez ou da basicidade. O pH das águas subterrâneas 

geralmente varia entre 6,5 e 8,0 podendo, mais raramente, variar entre 5,5 e 8,5. 

A medição do pH é essencial em todas as investigações hidrológicas, pois a 

compreensão do seu comportamento é fundamental para o estudo dos 

processos de contaminação e de interação água – rocha, constituindo um 

parâmetro essencial em modelação hidrogeoquímica (Rogers, 2003). 

 

1.3.6. Poluição e contaminação da água subterrânea 

No domínio das Ciências do Ambiente, os conceitos de poluição e de contaminação 

podem ser apresentados de diferentes modos, podendo os termos ser sinónimos, ou 

então, por vezes contraditórios entre si (Fetter, 1999; Fitts, 2013). 

Ao longo do trabalho adotaram-se as seguintes definições: 

• Contaminação da água subterrânea: é a presença, na água subterrânea, de um 

agente químico ou biológico numa concentração superior aos valores de fundo 

(background) tornando a água imprópria para um uso específico (Fetter, 1999); 

• Poluição da água subterrânea: é a presença de um agente químico ou biológico 

num meio em concentração que provoque danos aos seres humanos ou a 

quaisquer organismos que dependam desse meio (Porteous, 2000; Chapman, 

2007; Knӧdel et al., 2007). 

Ao longo do texto, aplicar-se-á o termo “contaminação” que, sendo mais abrangente, 

dispensa a avaliação dos danos que possam ocorrer nos seres vivos.  

Atualmente, uma das grandes preocupações da humanidade prende-se com a 

qualidade dos recursos hídricos, tendo em conta ameaças globais como a 

superpopulação, a contaminação, a sobre-exploração de recursos naturais, entre 

outros, sendo urgente repensar a gestão dos recursos hídricos de forma a satisfazer as 

necessidades atuais sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades, isto é, realizar uma exploração sustentável 

dos recursos (Guo & Wang, 2009). 

Os contaminantes dos sistemas aquíferos, podem ser de origem natural ou antrópica, 

como por exemplo: produtos químicos perigosos, metais pesados, organismos 

patogénicos, nutrientes, derivados do petróleo, materiais radioativos, e sedimentos 

(Keller, 2000). 
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Nas regiões de montanha há diversas potenciais fontes de contaminação da água, tais 

como:  a infiltração de águas de escorrência dos pavimentos rodoviários; a ocorrência 

de fogos florestais e o pastoreio. 

• Águas de escorrência de estradas: são vários os estudos realizados acerca do 

impacte ambiental das águas de escorrência das estradas sobre os sistemas 

hídricos. Por vezes, estas escorrências podem ser consideradas como um 

efluente de caraterísticas bem definidas e constantes, porém, constituem uma 

matriz complexa de substâncias poluentes interligadas e dependentes das 

caraterísticas dos locais onde são geradas (Barbosa et al., 2011). 

Descobriu-se que existem vários contaminantes nas águas de escorrência das 

estradas, como por exemplo: materiais do pavimento da própria rodovia; 

produtos de combustão; perdas dos sistemas de lubrificação; desgaste dos 

pneus e dos componentes dos veículos automóveis; componentes provenientes 

da contaminação atmosférica; sedimentos da erosão do solo; contaminantes 

industriais; lixos e matéria orgânica (Bonemen & Van de Laak, 2003; LNEC, 

2006; Barbosa et al., 2011). Aos contaminantes identificados estão associados 

alguns metais pesados como o chumbo, o zinco, o cobre, o cádmio, o crómio e 

a platina e os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (Bonemen & Van de Laak, 

2003; Murakami et al., 2007). Chegou-se à conclusão de que a quantidade de 

contaminantes é condicionada pela intensidade do tráfego bem como pelo tipo 

de pavimento da própria estrada (Bohemen & Van de Laak, 2003; Barbosa et al., 

2011). Também a precipitação (quantidade e distribuição) é responsável pelo 

transporte dos contaminantes acumulados nas rodovias e, consequentemente, 

pela degradação da qualidade da água e dos ecossistemas (Mikkelsen et al., 

1996; Bohemen & Van de Laak, 2003). 

• Fogos florestais: são fenómenos físico-químicos de combustão a altas 

temperaturas, que resultam da combinação de um comburente e um 

combustível, do qual resulta a emissão de calor, luz e, habitualmente, chama 

(Statheropoulos & Karma, 2007; LNEC, 2009). No caso dos fogos florestais, 

geralmente, o comburente é o oxigénio, sendo o combustível o húmus, as 

herbáceas, os arbustos e as árvores (LNEC, 2009). Os fogos florestais 

constituem um dos maiores problemas de gestão ambiental no território nacional, 

sendo Portugal o país do Sul da Europa com maior densidade de ocorrências 

(Moreira et al., 2010 in Connor et al., 2012) e tornando-se em ameaças para a 

conservação da natureza e biodiversidade (ICN, 2006). 
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A forma como os fogos afetam, com maior ou menor intensidade, os processos 

do ciclo hidrológico depende principalmente da sua severidade, ou seja, da 

quantidade de combustível consumido e das temperaturas atingidas (USDA, 

2005 in Carvalho, A., 2013). Assim, quanto mais severo for um fogo, maior a 

quantidade de combustível consumido, maior a quantidade de nutrientes 

libertados, maior a suscetibilidade dos solos à erosão e maior o fluxo de 

nutrientes que podem afetar a qualidade da água. O impacte dos fogos florestais 

sobre a qualidade dos recursos hídricos depende de múltiplos fatores entre os 

quais se destacam as caraterísticas das bacias hidrográficas (relevo, clima, 

geologia, tipo e ocupação vegetal do solo e percentagem de coberto vegetal 

ardido) e as características do fogo (frequência, abrangência, intensidade e 

duração) (LNEC, 2009; Carvalho, 2013). 

• Presença de animais: em regiões de montanha, tais como o Norte e o Centro de 

Portugal, os habitantes praticam o pastoreio livre de bovinos e caprinos que vão 

depositando excrementos no solo. Para além disso, há animais selvagens, que 

fazem das áreas montanhosas o seu habitat, imprescindível à manutenção da 

sua sobrevivência.  

Os excrementos dos animais podem conter diversos microrganismos 

patogénicos e ainda bactérias, vírus e protozoários. As bactérias pertencentes 

ao grupo dos Coliformes, estão agrupados em Coliformes Totais ou Fecais. O 

grupo dos Coliformes Totais inclui as bactérias dos Coliformes Fecais como 

a Escherichia coli (E. coli), bem como outros tipos de coliformes que habitam 

naturalmente nos solos. Os Coliformes Fecais existem nos intestinos dos 

animais de sangue quente e em humanos, e são encontrados nos excrementos 

de ambos. 

Desta forma, a existência de animais na área de estudo, quer de pastoreio quer 

espécies selvagens, pode ser uma fonte de contaminação química e 

microbiológica das águas subterrâneas e das águas superficiais. 

Dada a importância da hidrologia e da hidrogeologia das regiões montanhosas 

torna-se fundamental saber quão vulnerável é um aquífero à poluição pois, apesar 

de a carga poluente poder ser controlada (ou modificada), o mesmo não acontece 

com a vulnerabilidade natural que é uma propriedade intrínseca de um aquífero 

(Forster & Smith, 1988; Vieira, 2019). São vários os fatores que poderão influenciar 

a contaminação dos aquíferos, tornando-se importante conhecer os seus 
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mecanismos de recarga, o tipo de aquífero, a atenuação natural da zona não 

saturada, o enquadramento geológico e a localização geográfica. 

 

1.3.7.  Aplicações de SIG em estudos hidrogeológicos 

A água subterrânea desempenha um papel importante nas atividades económicas e na 

vida quotidiana das populações (Carvalho, 2006), não só em pequenas localidades que 

dependem desta fonte de abastecimento, para a prática de agricultura de pequena 

escala, mas também em indústrias que, frequentemente são altamente dependentes 

dos recursos hídricos subterrâneos (Teixeira, 2011). Para que o desenvolvimento seja 

sustentável é importante que haja um melhor entendimento dos recursos 

hidrogeológicos e sobretudo, a sua correta gestão, em articulação com a vertente 

socioeconómica. As águas subterrâneas e as águas superficiais devem ser visualizadas 

como componentes interligadas de um único sistema hidrológico complexo (Teixeira, 

2011). Para uma compreensão mais simplista, a recarga das águas subterrâneas 

corresponderá à passagem de água da zona não saturada para a zona saturada (Freeze 

& Cherry, 1979; Sophocleous, 2002; Fitts, 2013). Contudo, são diversos os fatores que 

controlam quer os fluxos, quer o armazenamento e a ocorrência das águas 

subterrâneas, tais como a topografia, a litologia, a estrutura, o grau de alteração, a 

extensão/comprimento das fraturas, a permeabilidade, o declive, o padrão de 

drenagem, o relevo, o uso do solo e o clima (Jaiswal et al., 2003; Surrette et al., 2008; 

Yeh et al., 2009). 

As técnicas ligadas à gestão da água e do território tiveram grandes progressos ao longo 

dos últimos anos, destacando-se a deteção remota, a cartografia e a tecnologia 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) (Jha et al., 2007). 

Um SIG é constituído por hardware, software e um ambiente institucional (liveware), 

pessoas (utilizadores) e dados, ou seja, deve contemplar três pressupostos: a tecnologia 

SIG, a base de dados SIG e a infraestrutura SIG (pessoal, instalações e outros 

elementos de apoio) (Schuurman, 2004; Teixeira, 2011). 

Por excelência, um software SIG deverá ser uma ferramenta destinada a recolher, 

representar, analisar e interpretar fenómenos com componente espacial, que ocorrem 

na superfície terrestre, constituindo uma ferramenta extremamente útil no apoio à 

decisão, em termos de conhecimento, planeamento e gestão de um dado espaço 

(Teixeira, 2011). 

Os exemplos da aplicação dos SIG são muito variados, estando alguns ligados mais 

diretamente às Geociências:  
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• Análise e simulação de ocorrências espaciais: erosão, poluição das águas 

subterrâneas e evolução da impermeabilidade pela ocupação urbana do solo;  

• Modelação geológica, geomorfológica e/ou hidrogeológica; 

• Referenciação espacial de explorações de georrecursos (com todas as 

informações associadas diretamente numa base de dados); 

• Vulnerabilidade à poluição dos aquíferos; 

• (…). 

Contudo, não deve ser esquecida a importância e necessidade da aquisição de dados 

de campo a várias escalas com precisão, que permitam a construção de mapas 

temáticos, que têm um papel fundamental para as mais diversas áreas, como na 

hidrogeologia (Chaminé et al., 2015).  
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2. Caraterização da área de estudo 

2.1. Enquadramento geográfico e histórico 

A aldeia da Drave, “aldeia mágica” como é popularmente conhecida, está localizada na 

União de Freguesias de Covêlo do Paivó e Janarde, concelho de Arouca e distrito de 

Aveiro (figura 8). É uma aldeia desabitada e situa-se a sudeste de Arouca, entre as 

Serras da Freita, de São Macário e da Arada, entre os distritos de Aveiro e de Viseu. 

Integra também o Arouca Geopark. 

Figura 8 – Localização da área de estudo: (A) panorama geral; (B) aldeia da Drave e as aldeias mais próximas 

(imagem extraída do Google Earth, 2020). 

A 

B 
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A área de estudo está representada no sudoeste da Carta Militar de Portugal Série 

M888- Folha 156 - Reriz (Castro Daire) dos Serviços Cartográficos do Exército, à escala 

1/25000 (IGE, 1998), como é possível observar na figura 9. 

Figura 9 - Área de estudo representada num excerto da Carta Militar de Portugal Série M888- Folha 156 - Reriz 

(Castro Daire) dos Serviços Cartográficos do Exército, à escala 1/25000. 

Historicamente, não existem conclusões sobre a origem da aldeia da Drave. O mais 

antigo documento onde se encontra uma referência à Drave é a Inquirição dos 

Reguengos da Beira, por ordem de D. Dinis (1279 – 1325), sendo mais tarde 

mencionada no Cadastro da População do Reino em 1527 (Martins & Magalhães, 1996). 

Uma das caraterísticas que terão atraído os povos para estes lugares terão sido a 

existência de vários cursos de água e a fertilidade dos terrenos que permitiam a sua 

subsistência. Outra explicação possível para o aparecimento do lugar da Drave tem a 

ver com o seu evidente isolamento. Diz-se que a aldeia surgiu como um refúgio à 

criminalidade, isto é, as pessoas que cometiam certos crimes, encontravam aqui refúgio. 

Em 1945, João Nepomuceno Martins, pároco de Carvalhais, em Viseu, teve 

conhecimento de um manuscrito datado de meados do século XVIII, designado de 

“Crónica dos Martins da Drave” que apresentava uma genealogia da família. Tendo o 

pároco ascendência na mesma família, decidiu dar continuidade ao documento, 

passando ainda a organizar pontualmente encontros entre os descendentes dos Martins 

da Drave (Martins & Magalhães, 1996). 

O lugar da Drave encontra-se desabitado desde o ano 2000, e vai mantendo 

preservadas as suas caraterísticas intemporais. No centro da aldeia situa-se a capela 
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que se destaca pelo seu revestimento em cal (figura 10), contrastando com o resto das 

construções, onde se observa o xisto como material dominante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Centro da aldeia da Drave. 

As casas de habitação têm vários anexos de apoio à agricultura como palheiros, currais, 

espigueiros e azenhas, todas elas com coberturas em placas de xisto. O chamado solar 

da Drave (figura 11) é a casa, com balcão e dois pisos, que se individualiza devido ao 

facto de o piso superior ser revestido a cal em contraste com o restante edificado que, 

sendo em xisto, se esbate na paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Pormenor sobre o Solar da Drave. 
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Dos dois espigueiros existentes e que serviam toda a aldeia, localizados na zona mais 

baixa, à entrada da aldeia, apenas um ainda permanece construído (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Espigueiro existente à entrada da aldeia. 

Tal como já foi referido, o Corpo Nacional de Escutas (CNE) criou na Drave um centro 

escutista, o Drave Scout Centre - Base Nacional da IV Secção (figura 13), para 

escuteiros dos 18 aos 22 anos. Com uma forte componente ambiental e espiritual, este 

centro é uma referência mundial, integrando as redes de centros escutistas 

internacionais de excelência SCENES e GOOSE (GOOSE Network, 2020; WOSM - 

SCOUTS, 2020). 



FCUP 

Estudo hidrogeológico no setor da Drave (Norte de Portugal) 
40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – No final da estrada de acesso à aldeia, encontra-se uma placa identificando o Drave Scout Centre. 

Ao longo dos anos, milhares de escuteiros portugueses e estrangeiros têm contribuído 

para a reconstrução e manutenção das infraestruturas da aldeia, permitindo preservar 

o mais possível a herança dos seus antigos habitantes. 
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2.2. Enquadramento geológico e geomorfológico 

O setor de Drave encontra-se assinalado no excerto da folha 14-C de Castro Daire da 

Carta Geológica de Portugal, à escala 1/50 000 (Serviços Geológicos de Portugal, 1977) 

(figura 14). 

Figura 14 - Excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1/50 000, da folha 14-C (Castro Daire). 

A área do estudo está integrada na Zona Centro Ibérica (ZCI) do Maciço Ibérico (Ribeiro, 

et al., 1979), constituída por rochas de idade ante-mesozóica, distribuídas pela parte 

central e ocidental da Península Ibérica (Pinto de Jesus, 2001). 
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A ZCI é constituída por formações autóctones, com idades compreendidas entre o Pré-

câmbrico e o Devónico Inferior, geralmente agrupadas em duas megassequências: uma 

ante-ordovícica e outra pós-câmbrica. Na região de estudo predomina a 

megassequência ante-ordovícica, o Super Grupo Dúrico-Beirão, também designado por 

Complexo Xisto-Grauváquico (CXG) (Teixeira, 1955). O Super Grupo Dúrico-Beirão é o 

termo utilizado para designar um conjunto de materiais aparentemente monótono e 

possante, com composição predominantemente xistosa e grauváquica, no qual assenta 

o Ordovícico discordantemente. A sequência estratigráfica é de idade neoproterozóica 

– câmbrica (Oliveira et al., 1992). 

O Super Grupo Dúrico-Beirão, em Portugal, está dividido em Grupo do Douro e Grupo 

das Beiras. De uma forma geral, o Grupo do Douro aflora na metade Norte de Portugal, 

enquanto o Grupo das Beiras se estende na metade Sul. Contudo, não existe consenso 

geral no que respeita aos seus limites e correlação estratigráfica, encontrando-se a área 

de estudo numa “zona de conflito”: Sousa (1982) e Oliveira et al. (1992) propõem que 

estas rochas metassedimentares se enquadram no Grupo do Douro; segundo a Carta 

Geológica de Portugal, à escala 1/500 000 (1992), pertencem ao Grupo das Beiras; 

segundo o Mapa Geológico da Península Ibérica, na escala 1/1 000 000 (ITGE, 1994, 

in Favas, 2008), integram-se no Grupo do Douro; e ainda no trabalho de Dias et al. 

(2006a) considera-se que pertencem ao Grupo do Douro. 

De salientar ainda que a ZCI constitui o domínio central do orógeno hercínico, sendo 

uma importante zona de magmatismo, distinguindo-se diferentes tipos de granitóides, 

em função do seu período de instalação (Ferreira et al., 1987; Dias, 2001; Martínez et 

al., 2004; Dias et al., 2006; Azevedo et al., 2005). 

Segundo a folha 14-C (Castro Daire) da Carta Geológica de Portugal, à escala 1/50 000, 

e a sua respetiva notícia explicativa (Schermerhorn et al., 1980), o setor da Drave é 

dominado pela presença de unidades metassedimentares, pertencentes ao CXG, sendo 

considerado o grupo dos Xistos das Beiras: com xistos e grauvaques a micaxistos. A 

norte do setor da Drave está cartografada a isógrada de metamorfismo de contacto da 

zona da cordierite, que é o primeiro mineral de metamorfismo de contacto a 

desenvolver-se nos xistos das Beiras, causado pelo efeito termal aquando da intrusão 

do magma granítico do maciço de Regoufe.  Estão também cartografadas várias 

explorações mineiras abandonadas de estanho e tungsténio (Sn e W), associadas a 

filões mineralizados de variadas dimensões. 

A mina de volfrâmio de Regoufe, teve o máximo da exploração na altura da Segunda 

Guerra Mundial, e durante esse período, houve, no concelho de Arouca, intensa 

prospeção e exploração mineira desse importante recurso.  
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O volfrâmio explorado em Regoufe está associado a estruturas filonianas (sistemas de 

filões ou filões isolados), principalmente filões de quartzo. Estudos de vários autores 

referem que os filões quartzosos mineralizados preenchem essencialmente sistemas de 

fraturas sub-horizontais e/ou sub-verticais que correspondem a fendas de tração 

(Ribeiro & Pereira, 1982). 

Schermerhorn et al. (1980) faz também referência às propriedades hidrogeológicas das 

unidades litológicas, referindo que estas estão condicionadas pelos respetivos graus de 

fraturação e de alteração. Na área abrangida pela carta geológica verifica-se o 

predomínio de meios de circulação fraturados, sendo os meios de circulação porosos 

raros, à exceção de pequenas áreas aluvionares em alguns troços dos rios Paiva, Vouga 

e dois dos seus afluentes, o que torna a região relativamente pobre em reservas 

subterrâneas. Porém, salienta-se a existência de pequenas linhas de água permanentes 

disseminadas pela região e ainda de inúmeras nascentes a meia encosta, que nos leva 

a admitir a ocorrência de redes aquíferas de reduzida produtividade, mas de importante 

densidade.  

Quanto aos depósitos de cobertura, estes ocupam pequena extensão, não estando por 

isso representados na carta geológica que abrange a área. Podem ter importância local 

pela sua produtividade, quando as captações se localizam nas formações aluvionares 

e nas proximidades dos leitos das linhas de água de caudal permanente. Por sua vez, 

os metassedimentos do Paleozóico e Precâmbrico, xistos argilosos e grauvaques, são 

relativamente pouco permeáveis, ocorrendo redes aquíferas nas zonas fissuradas e 

aquíferos muito localizados e descontínuos nas zonas de maior alteração 

(Schermerhorn et al., 1980). 

Do ponto de vista geomorfológico, a aldeia da Drave encontra-se no centro da formação 

montanhosa outrora conhecida por monte Fuste, que divide as bacias hidrográficas, dos 

rios Douro e Vouga. Situada a cerca de 600 metros de altitude, foi construída num vale 

encaixado com relevos acidentados, que integra o maciço da Gralheira (Girão, 1922; 

Ribeiro et al., 1943), um conjunto de montanhas que, constituem um obstáculo às 

influências marítimas, onde se inserem as serras da Freita, do Arestal, da Arada e de 

São Macário. 

As encostas mais suaves na envolvente da aldeia (figura 15), foram transformadas em 

socalcos para o uso agrícola (figura 16), estando as encostas mais declivosas cobertas 

por manto vegetal (figura 17), dominado por espécies arbustivas e herbáceas rasteiras, 

e ainda algumas áreas com espécies arbóreas. 
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Figura 15 - Panorâmica da aldeia da Drave (vista de sul). 

 

Figura 16 - Pormenor dos socalcos e leiras em torno da aldeia. 
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Figura 17 - Encosta mais declivosa dominada pelas espécies arbustivas e arbóreas. 

Importa referir que a forma do relevo do maciço montanhoso influencia o funcionamento 

dos sistemas hidrogeológicos, nomeadamente, quanto aos processos de infiltração e 

recarga, que tendem a ocorrer, preferencialmente, em zonas aplanadas, enquanto que 

a descarga se dá, sobretudo, em fundos de vale (Espinha Marques et al.,2013). 

A rede de drenagem da região é densa e bem hierarquizada, constituída por rios e 

ribeiros encaixados em vales estreitos e sinuosos. Destaca-se o rio Arda a Norte, a Este 

o rio Sul, a Sul o rio Vouga e a Oeste o rio Paiva. 

Em torno da Drave realça-se a Ribeira de Palhais, que corre do lado Norte, o Ribeirinho 

e o ribeiro da Bouça, a Este e a Sul, respetivamente, que se intersetam a jusante da 

povoação formando o rio da Drave, que se desenvolve num percurso de 5 quilómetros 

até encontrar o rio Paivó, afluente do rio Paiva. 

O povoamento nesta região ocorre junto aos rios de uma forma dispersa, estando os 

núcleos bastante desertificados. A aldeia de Drave é um desses casos, estando 

bastante isolada, não apresentando traços de modernidade: não tem eletricidade, água 

canalizada, saneamento, gás, correio, telefone e a rede de telemóvel é escassa. 

Também não é acessível de carro, ficando a aldeia mais próxima, Regoufe, a 4 

quilómetros e Covêlo de Paivó a 10 quilómetros. 
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2.3. Enquadramento climatológico 

O funcionamento dos sistemas hidrogeológicos está intimamente ligado aos efeitos 

provocados pelos fatores climatológicos (Castany, 1972; Custodio & Llamas, 2001; Fitts, 

2013). 

De maneira geral, os traços climáticos de Portugal continental são condicionados por 

fatores como a latitude, a distância ao oceano e características do relevo tais como a 

orientação e altitude das regiões de montanha (Lautensach, 1932b; Ribeiro et al.,1994; 

AEMET & IM, 2011). 

A zona em estudo classifica-se, segundo o critério de Köppen-Geiger (Kottek et al., 

2006) (figura 18) como um clima Tipo C (temperado), tal como grande parte do território 

continental. Uma classificação mais rigorosa, permite classificar o setor de Drave como 

um clima do tipo Csb (clima temperado com verão seco e suave), tal como todo o distrito 

de Aveiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Classificação Koppen-Geiger para Portugal Continental (extraído de IPMA, 2020). 

A caracterização climatológica da área de estudo foi, à partida, dificultada pela sua 

reduzida dimensão e pela escassez de dados meteorológicos disponíveis, não se 

localizando nenhuma estação meteorológica ou posto udométrico em atividade no 

próprio local, pelo que se recorreu aos registos relativos à estação meteorológica mais 

próxima. Assim, os dados climatológicos utilizados pertencem à Estação de Aveiro 
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(Universidade de Aveiro), que fica a cerca de 50 quilómetros da área de estudo. Esta 

estação integra a rede de monitorização climatológica do Instituto Português do Mar e 

da Atmosfera (IPMA). 

Importa referir que os dados utilizados correspondem às normais climatológicas, que 

segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), são contagens estatísticas dos 

valores médios dos vários elementos climáticos num período de 30 anos, como por 

exemplo os valores médios da temperatura máxima e mínima do ar e os totais de 

precipitação (IPMA, 2020). O IPMA disponibiliza os resultados das normais 

climatológicas para o período 1971-2000. 

A caracterização climatológica mensal foi descrita com base nos Boletins Climatológicos 

dos meses de setembro de 2019 a fevereiro de 2020 para Portugal continental, uma vez 

que as campanhas de amostragens se realizaram durante esse período (IPMA, 2020). 

O mês de setembro de 2019 em Portugal continental classificou-se como quente em 

relação à temperatura do ar e seco em relação à precipitação, sendo o valor médio da 

temperatura média do ar de 20,95°C (0,72°C superior ao valor normal), o valor médio 

da temperatura máxima do ar de 28,00°C (1,71°C superior ao valor normal) e o valor 

médio da temperatura mínima do ar de 13,90 °C. Em relação à precipitação, o valor 

médio da quantidade de precipitação em setembro foi de 19,8 mm, correspondendo a 

cerca de 47% do valor normal mensal. Importa destacar a ausência de precipitação na 

primeira quinzena de setembro. De acordo com o índice Palmer Drought Severity Index 

(PSDI), no final de setembro, manteve-se a situação de seca meteorológica, verificando-

se um aumento da área em seca moderada nas regiões do Norte e Centro e uma 

diminuição da área em seca extrema na região Sul. 

O mês de outubro de 2019 em Portugal continental classificou-se como normal em 

relação à temperatura do ar e seco em relação à precipitação. O valor médio da 

temperatura média do ar em Portugal continental foi de 16,75°C (0,54°C superior ao 

valor normal), o valor médio da temperatura máxima do ar foi de 22,42°C (1,19°C 

superior ao valor normal) e o valor médio da temperatura mínima do ar foi de 11,08°C 

(inferior ao normal em 0,11°C). A partir do dia 14 de outubro, os valores médios diários 

de temperatura do ar foram, em geral, inferiores ao valor médio mensal. Já o valor médio 

da quantidade de precipitação em outubro corresponde a 81% do valor normal mensal. 

De destacar que apesar do valor total mensal em Portugal continental ser inferior ao 

normal (1971-2000), verificou-se uma forte variabilidade espacial na distribuição da 

precipitação. Durante o mês de outubro, verificou-se que até dia 12 não ocorreu 

precipitação em todo o território de Portugal continental. A partir de dia 13 foram 

registados valores de precipitação significativos nas regiões do litoral Norte e Centro. 
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No final do mês de outubro verificou-se um aumento dos valores de percentagem de 

água no solo, em relação ao final de setembro, que foi mais significativo em alguns 

locais das regiões do Norte e Centro. De acordo com o índice PDSI, no final outubro, 

houve um desagravamento da situação de seca meteorológica nas regiões do Norte e 

Centro. Na região Sul mantém-se a situação de seca meteorológica. Deste modo, no 

final de outubro, cerca de 36% do território mantém-se em situação de seca severa e 

extrema. 

O mês de novembro de 2019 classificou-se como frio em relação à temperatura do ar e 

chuvoso em relação à precipitação. Em que o valor médio da temperatura média do ar 

em Portugal continental, foi de 12,12°C (inferior ao valor normal em 0,25°C). O valor 

médio da quantidade de precipitação em novembro foi superior ao normal, 

correspondendo a cerca de 150% do valor normal mensal. De destacar a forte 

variabilidade espacial na distribuição da precipitação, uma vez que nas regiões do Norte 

e Centro os valores médios foram superiores ao normal, em particular no Minho e Douro 

Litoral. Assim, no final do mês de novembro verificou-se um aumento dos valores de 

percentagem de água no solo, em relação ao final de outubro em todo o território, 

destacando-se as Regiões do Norte e Centro, como os locais com mais valores iguais 

à capacidade de campo. De acordo com o índice PDSI, no final de novembro, houve um 

desagravamento da situação de seca meteorológica em todo o território do continente. 

O mês de dezembro de 2019 caraterizou-se por ser quente em relação à temperatura 

do ar e chuvoso em relação à precipitação. O valor médio da temperatura média do ar 

em Portugal continental foi de 10,99 °C (superior ao valor normal em 1,02°C), sendo o 

3º valor mais alto desde 2000. O valor médio da quantidade de precipitação em 

dezembro foi superior ao normal, correspondendo a cerca de 127% do valor normal 

mensal. De referir que desde 2010, no mês de dezembro, não se verificavam valores 

acima do valor médio mensal. Desta forma, no final do mês verificou-se um aumento 

dos valores de percentagem de água no solo, em relação ao final de novembro em todo 

o território. De acordo com o índice PDSI, no final de dezembro, as regiões do Norte e 

Centro já não se encontram nas classes de seca meteorológica, verificando-se até as 

classes de chuva severa e moderada em grande parte do território a norte do cabo 

Mondego. 

O mês de janeiro de 2020 classificou-se como quente e seco, sendo o valor médio da 

temperatura média do ar, de 9,58°C (superior ao valor normal em 0,77°C). De referir 

que os valores de temperatura máxima do ar em janeiro foram sempre superiores ao 

normal nos últimos 9 anos (desde 2012), sendo este o maior período consecutivo com 

anomalias positivas desde 1931. Já o valor médio da quantidade de precipitação em 
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janeiro, 76 mm corresponde a cerca de 65% do valor normal, para o período de 1971-

2000. Em termos de distribuição espacial, apenas no litoral Norte se verificaram valores 

acima do valor normal mensal, sendo inferior nas restantes regiões. No final do mês de 

janeiro, os valores de percentagem de água no solo mantiveram-se iguais à capacidade 

de campo nas regiões do Norte e Centro. 

O mês de fevereiro de 2020, em Portugal continental, classificou-se como extremamente 

quente e extremamente seco, sendo o mais quente desde 1931. O valor médio da 

temperatura média do ar, foi de 12,43°C (muito superior ao normal com uma anomalia 

de +2,45°C). O valor médio da temperatura máxima do ar, 17,89°C, foi o valor mais alto 

desde 1931 (com uma anomalia de +3,51°C). O valor médio da temperatura mínima do 

ar, 6,96°C, também foi superior ao normal (+1,39°C), sendo o décimo valor mais alto 

desde 1931 e o segundo mais alto desde 2000. Importa destacar: que a temperatura 

máxima diária esteve sempre acima do valor médio mensal, sendo de realçar os 

períodos de 2 a 3 e de 21 a 24 com valores médios diários superiores a 20°C (o 5º mais 

seco desde 1931). O valor médio da quantidade de precipitação em fevereiro, 16,6 mm, 

corresponde apenas a 17% do valor normal. Em termos de distribuição espacial, os 

valores de precipitação foram inferiores ao normal em todo o território, sendo inferior a 

25% do normal em grande parte das regiões. No final do mês de fevereiro, verificou-se 

uma diminuição significativa dos valores de percentagem de água no solo em todo o 

território, em relação ao final de janeiro. Assim, de acordo com o índice PDSI, no final 

de fevereiro, as regiões a norte do Tejo diminuíram significativamente a área das classes 

de chuva. 

As médias da temperatura e da quantidade total da precipitação presentes nas normais 

climatológicas, durante a período 1981-2010, encontram-se representados nas figuras 

19 e 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Normais climatológicas para a temperatura do ar, Estação de Aveiro (IPMA, 2020). 
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Figura 20 - Normais climatológicas para a precipitação, Estação de Aveiro (IPMA, 2020). 

Existem também dados do período entre 1965 e 1995, referentes à estação 

climatológica de Arouca, que atualmente se encontra desativada, que permitem 

caraterizar a área envolvente ao setor de Drave, com uma precipitação média anual de 

1487 mm, com ocorrência de dois períodos climáticos distintos: um período húmido, que 

abrange os meses de setembro a junho, com os valores máximos de precipitação nos 

meses de dezembro e janeiro; e um período seco nos meses de julho e agosto (Favas, 

2008) (figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Gráfico termopluviométrico para o período entre 1965 e 1995 com dados referentes à estação climatológica 

de Arouca (Favas, 2008).  
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2.4. Enquadramento pedológico 

A área do estudo não se encontra abrangida por cartografia de solos, pelo que se 

utilizaram as informações presentes nas folhas 14-Lamego e 13-Espinho da Carta de 

Solos da Região entre Douro e Minho, à escala 1:100 000, da Direção Regional de 

Agricultura do Entre Douro e Minho (Agroconsultores & Geometral, 1995). A 

classificação e reconhecimento das unidades pedológicas encontradas no setor da 

Drave, tem por base as indicações da FAO (1998). 

De uma maneira geral, a distribuição espacial das unidades principais mostra a forte 

dominância dos afloramentos rochosos (figura 22) seguido dos solos incipientes, como 

os Leptossolos e os Regossolos, que ocorrem muitas das vezes lado a lado. De 

destacar ainda, a presença de Antrossolos em torno da aldeia (figura 23), 

correspondendo a terraços agrícolas construídos ao longo de séculos pelos seus 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Solo com cobertura vegetal e afloramentos rochosos (A e B) nas encostas adjacentes à Drave. 
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Figura 23 - Paisagem da área circundante da aldeia, destacando-se os terraços e leiras criadas pelos habitantes. 

De seguida apresenta-se a descrição das classes de solo observadas, com base em 

Agroconsultores & Geometral (1995) e FAO (1998): 

• Antrossolos (AT): 

Constituem solos que, pela atividade humana, sofreram uma modificação profunda por 

soterramento dos horizontes originais do solo ou através de remoção ou perturbação 

dos horizontes superficiais (figura 24), cortes ou escavações, adições seculares de 

materiais orgânicos, rega contínua e duradoura, entre outros aspetos. Na sua 

generalidade, integram-se nas seguintes unidades-solo: Antrossolos cumúlicos e 

Antrossolos áricos. Os Antrossolos cumúlicos correspondem à generalidade dos solos 

dos terraços ou socalcos, embora se encontrem também em áreas não terraceadas. Os 

Antrossolos áricos encontram-se em áreas cultivadas, terraceadas ou não, que foram 

sujeitas a lavouras profundas, subsolagens ou surribas, que promoveram o loteamento 

de horizontes pré-existentes. Na área de estudo forma identificados Antrossolos 

cumúlicos. 

o Antrossolos cumúlicos (ATc): 

Apresentam acumulação de sedimentos com textura franco-arenosa ou mais 

fina, em espessura superior a 50 cm, resultante de rega contínua de longa 

duração ou elevação de superfície do solo por ação do homem. 
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Foram integrados na sub-unidade dos Antrossolos cumúlicos dístricos em xistos 

(ATcd.x) e são caraterizados por ocorrerem em zonas com xistos e rochas afins; 

com horizonte Ap com 20-30 cm, franco, franco limoso e por vezes franco 

arenoso, e horizonte C franco, franco limoso e por vezes franco arenoso; 

substrato constituído por perfil soterrado, material de alteração de rocha xistenta 

subjacente (2C-2R) ou material de origem coluvionar (2C) a mais de 50 cm de 

profundidade. Apresenta representação pequena a média, em encostas 

terraceadas das zonas de xistos, com culturas de regadio ou sequeiro, vinha, 

olival, árvores de fruto ou prados. 

Figura 24 – Perspetiva dos socalcos e leiras na envolvente da Drave: (A) socalcos na encosta a norte da Drave; (B) 

aldeia vista do lado norte. 

• Leptossolos (LP) 

São limitados em profundidade até 30 cm a partir da superfície, por rocha contínua e 

dura ou material muito calcário ou uma camada cimentada contínua ou com menos 20% 

de terra fina até 75 cm a partir da superfície; não tendo outros horizontes de diagnóstico 

além de um A mólico, úmbrico ou ócrico, com ou sem um horizonte B câmbrico. Na área 

do estudo foram identificados Leptossolos líticos e úmbricos. 

o Leptossolos úmbricos (LPu): 

São Leptossolos com horizonte A úmbrico, sem rocha dura ou camada 

cimentada, contínuas, até 10 cm a partir da superfície. Apresentam um perfil do 

tipo A-R ou A-C-R (figuras 25 e 26), com horizonte A com 10/30 cm, pardo 

escuro, franco, franco arenoso ou arenoso franco e por vezes arenoso ou franco 

limoso, frequentemente húmico e/ou cascalhento; sobre horizonte C constituído 

por material grosseiro da desagregação da rocha subjacente com alguma terra 

e/ou rocha contínua e dura (R), em transição abrupta, a partir de 10/30 cm de 

profundidade. 

  

A B 
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▪ Leptossolos Úmbricos em xistos (LPu.x): 

Ocorrem em xistos e rochas afins; com horizonte A, franco arenoso, 

franco ou franco limoso, frequentemente húmico; com representação 

média em todo o território, em áreas com declives superiores a 3-5%, 

mais frequentemente com relevo movimentado; em climas muito 

variados; incultos com matos ou matas de pinheiros ou mistas. 

Figura 25 - Talude na berma do estradão de acesso à Drave. Observa-se um exemplo de um Leptossolo úmbrico em 

xisto: com um horizonte A muito pouco espesso à superfície; seguido de um horizonte C e R. 

Figura 26 - Outro exemplo de um Leptossolo úmbrico em xisto: com um horizonte A muito pouco espesso à superfície; 

seguido de um horizonte C e R. 
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• Regossolos (RG) 

Solos de materiais não consolidados, com exclusão de materiais de textura grosseira 

ou com propriedades flúvicas, não tendo outro horizonte de diagnóstico além de um A 

úmbrico ou ócrico; sem propriedades gleicas em 50 cm a partir da superfície; sem 

caraterísticas de diagnóstico para Vertissolos ou Andossolos; sem propriedades sálicas. 

Estão integrados em duas unidades-solo: Regossolos úmbricos e Regossolos dístricos, 

e por sua vez, são subdivididos em duas subunidades: os delgados (ou lépticos) e os 

espessos. 

Os Regossolos úmbricos delgados e dístricos delgados correspondem a solos formados 

a partir de um rególito pouco espesso, de materiais desagregados de rocha compacta 

e dura subjacente, a qual se encontra a profundidade entre 30 e 50 cm, contínua ou 

fendilhada ou desagregada em blocos com as fissuras ou fendas preenchidas por 

alguma terra; estes solos correspondem a “intergrades” para os Leptossolos. 

Os Regossolos úmbricos espessos e dístricos espessos são formados a partir de 

rególitos bastante espessos (de 50-200 cm ou mais), constituídos por sedimentos 

detríticos não consolidados (em terraços fluviais ou marinhos), coluviões em bases de 

encostas e fundos de vales, depósitos de vertente em encostas declivosas, ou materiais 

resultantes da desagregação profunda da rocha compacta subjacente, que se encontra 

a profundidade superior a 50 cm e, mais frequentemente, 100 ou mesmo 150 cm. Na 

área do estudo, forma identificados Regossolos úmbricos. 

o Regossolos Úmbricos (RGu): 

Têm um horizonte A úmbrico; sem camadas permanentemente congeladas até 

200 cm, a partir da superfície. 

Os Regossolos úmbricos (figuras 27 e 28) são formados a partir de materiais da 

alteração e desagregação da rocha subjacente, a qual se encontra relativamente 

próxima da superfície (entre 30 e 50 cm), quer dura e contínua, quer fendilhada 

ou desagregada em blocos compactos, com fendas ou intervalos preenchidos 

por material terroso. O perfil normal é do tipo A-C-R ou A-R: com horizonte A 

com 20/50 cm, franco, franco arenoso, eventualmente arenoso franco, por vezes 

húmico; horizonte C constituído, em geral, por material grosseiro e duro (pedras 

e/ou blocos) com material terroso envolvente ou nas fendas; a rocha dura e 

contínua encontra-se a profundidade superior a 30 cm. 

▪ Leptossolos úmbricos em xistos (RGul.x):  

Ocorrem em xistos e rochas afins; com horizonte A com 20/50 cm, franco 

ou franco arenoso e C constituído por rocha fragmentada e alguma terra; 

rocha dura (R) e contínua a partir de 30/50 cm de profundidade; têm uma 
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representação de média a grande em zonas de relevo ondulado ou muito 

ondulado, em climas diversos, mas mais frequentemente a altitudes 

médias ou altas; associadas a áreas com incultos com matos, matas de 

pinheiros ou mistas e culturas arvenses de sequeiro. 

Figura 27 - Observa-se no talude da estrada de acesso à aldeia um exemplo de um Regossolo úmbrico: com um 

horizonte A escuro, com cerca de 20 cm de espessura; horizonte C, onde são visíveis fragmentos de xisto  e por fim, 

horizonte R, até à base do talude. 

Figura 28 - Talude na berma da estrada municipal CM-1123, localizado na parte superior da bacia hidrográfica da 

Ribeira de Palhais (NE do setor da Drave). Observa-se um exemplo de um Regossolo úmbrico, com um perfil A-C-R, 

bem definido.  
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2.5. Outros aspetos 

Um importante aspeto hidrológico da aldeia da Drave é a não existência de poços de 

água. Dessa forma, as sucessivas gerações de habitantes da aldeia tiveram que garantir 

o abastecimento de água por outras vias. Um dos pontos de abastecimento mais 

importante seria a Ribeira de Palhais (figuras 29 e 30), que nasce a NE da Drave e se 

carateriza por um leito estreito devido aos vales encaixados.  

Figura 29 – Aspeto geral do vale encaixado da Ribeira de Palhais. 

Figura 30 - Troço do fundo do vale da Ribeira de Palhais, a montante da Drave. 
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A observação da Ribeira de Palhais durante as campanhas de reconhecimento e de 

amostragem, permitiu observar que, durante a época seca, grande parte do leito da 

ribeira fica sem caudal (figura 31), algo que constituiria, decerto, um problema para o 

abastecimento da água à aldeia. Para resolver este problema, os habitantes construíram 

vários açudes ao longo do leito da ribeira (figura 32), a montante e a jusante da aldeia, 

bem como levadas de água que eram utilizadas para a transportar a água até à 

povoação e aos campos agrícolas. Ao longo do tempo, os açudes foram perdendo a sua 

capacidade de assegurar o armazenamento de água devido à acumulação de 

sedimentos que preencheram o fundo do vale. Imediatamente a jusante de cada açude, 

a erosão hídrica originou depressões no leito dos ribeiros, as quais, em muitos casos, 

mesmo em estiagem, contêm água. Este assunto é abordado com maior pormenor no 

subcapítulo 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Troço da Ribeira de Palhais a montante da aldeia, durante a época seca, praticamente sem caudal. 
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Figura 32 - Depressão formada a seguir ao açude, por erosão hídrica.  
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3. Metodologias 

3.1. Amostragem 

O inventário hidrogeológico deve ser considerado como o ponto de partida fundamental 

para os estudos hidrogeológicos, permitindo de forma eficaz e económica, a recolha de 

informações sobre a hidrogeologia do local a estudar (Custodio & Llamas, 2001; Moore, 

2002; Espinha Marques, 2007). Consiste numa listagem de pontos de água que devem 

permitir a definição de uma rede de monitorização que abranja a globalidade da área de 

estudo e permita colher amostras representativas do sistema aquífero (Custodio & 

Llamas, 2001; Espinha Marques, 2007). 

Assim, a rede de amostragem compreendeu cinco pontos de água (figura 33), 

localizados na aldeia da Drave e na sua envolvente:  

• A1 – nascente numa galeria de mina (A1), situada numa antiga exploração mineira 

de tungsténio, a cerca de um quilómetro de distância a noroeste da aldeia, sendo a 

água transportada através de um tubo de PVC; 

• A2 – Ribeira de Palhais, junto da Drave; 

• A3 – fontanário improvisado, consistindo numa torneira abastecida através de um 

tubo de PVC que capta a água no leito de uma linha de água situa a sul da povoação; 

• A4 – fontanário localizado no centro da aldeia, consistindo numa torneira abastecida 

através de um tubo de PVC que capta a água na nascente A1; 

• A5 – nascente, situada na margem de uma linha de água, a este da aldeia. 

Foram definidas duas campanhas de amostragens nos cinco pontos definidos: a 

primeira campanha realizou-se em outubro de 2019 e a segunda no mês de fevereiro 

de 2020, por forma a avaliar o grau de oscilação sazonal das fácies hidrogeoquímica.
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Figura 33 - Pontos de água que constituem o plano de amostragem e respetivo inventário hidrogeológico, nas imediações da aldeia da Drave (imagem extraída de Google Earth, 2020). 
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Alguns aspetos e características dos locais de amostragem (A1 ao A5) podem ser 

observados nas figuras 34 a 40. 

O ponto A1 localiza-se no noroeste do setor da Drave (figura 34), relativamente próximo 

do topo da encosta, acima dos 800 metros de altitude. Nas proximidades da galeria de 

mina de uma antiga exploração mineira de volframite, explorada durante a II Guerra 

Mundial, existem várias escombreiras (figuras 34 e 35).  

Figura 34 – Aspeto geral da área do ponto de amostragem A1 (galeria de mina), localizado a noroeste da Drave (o 

círculo e seta amarela identificam a entrada da galeria; as setas vermelhas identificam algumas das escombreiras 

existentes na envolvente da galeria da mina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Pormenor dos fragmentos rochosos que constituem as escombreiras. 
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A figura 36 permite observar em pormenor a entrada da galeria de mina e o tubo de 

PVC que é utilizado na captação de água e que transporta a água até à aldeia. 

Figura 36 - Entrada da galeria da mina (A); captação da água através de um tubo de PVC, com filtro improvisado na 

extremidade (B); a água circula no tubo, da mina até à aldeia, por gravidade. 

O ponto A2 localiza-se na Ribeira de Palhais (figura 37), na parte mais baixa da aldeia 

(a uma altitude aproximada de 570 metros). 

A B 
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Figura 37 - Secção da Ribeira de Palhais escolhida para o ponto de amostragem A2. 

O fontanário do ponto A3 (figura 38) está localizado na margem esquerda de uma linha 

de água conhecida por Ribeirinho, na qual a água é captada a uma altitude superior. A 

água é captada e transportada por um tubo de PVC, e movimenta-se por gravidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Fontanário do ponto de amostragem A3. 
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O ponto A4 localiza-se no centro da aldeia e é o fontanário principal (figura 39A), 

abastecido pela água captada na galeria da mina A1. Antes de chegar à torneira, a água 

fica armazenada num reservatório em fibrocimento, com cerca de 400 litros (figura 39B). 

A água pode também ficar acumulada durante longos períodos ao longo do tubo de 

PVC, movimentando-se no seu anterior apenas quando haja a abertura da torneira. 

 

 

Figura 39 – Fontanário principal, A4 (A); depósito de armazenamento da água proveniente da galeria de mina (B). 

  

A B 
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Por fim, o ponto A5 corresponde a uma nascente (figura 40), localizada a Este da aldeia. 

De salientar a presença de precipitados de cor ocre, os quais indicam a precipitação de 

óxidos de ferro nas rochas por onde a água circula. 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Nascente (A5): a zona de emergência situa-se numa fenda da rocha (A). Pormenor da precipitação de 

óxidos de ferro que se forma na zona da escorrência da água da nascente (B). 

A B 
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As amostras de água foram recolhidas com o auxílio de um jarro de plástico, 

previamente lavado e enxaguado com água do próprio local (figura 41). A recolha das 

amostras de água das torneiras, efetuou-se diretamente para os frascos das amostras. 

Figura 41 - Recolha de amostras de água: ponto A4 (A) e ponto A5 (B). 

Antes da recolha das amostras de água das duas torneiras (A3 e A4) foi necessário 

flamejar a abertura das mesmas, para evitar possíveis contaminações microbiológicas 

à saída da água (figura 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Ambas as torneiras, A3 e A4, foram flamejadas antes da recolha da amostra de água. 

A B 
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A água recolhida foi armazenada em diversos recipientes, com diferentes 

características, dependendo das análises a realizar e de acordo com as especificações 

solicitadas pelo laboratório (figura 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Diferentes recipientes utilizados para o armazenamento da água recolhida em cada ponto de amostragem. 

O primeiro frasco (da esquerda para a direita) está esterilizado e foi utilizado para a 

análise microbiológica. Os frascos seguintes foram utilizados para as análises químicas 

dos iões maiores e metais: os dois frascos de tampa amarela não têm qualquer 

conservante; os frascos com tampa vermelha foram preparados com ácido nítrico 

concentrado e o frasco de tampa verde, contém ácido sulfúrico concentrado. 

Todas as amostras foram colocadas, logo após a recolha, em arcas térmicas onde a 

temperatura foi mantida com recurso a termoacumuladores, a fim de se minimizar a 

alteração da composição química das águas recolhidas. Este processo foi repetido para 

todos os pontos de amostragens. 

Análises in situ 

A caraterização hidrogeoquímica das águas da área de estudo inclui a determinação, 

no campo, de parâmetros físico-químicos (pH, temperatura e condutividade elétrica – 

CE), bem como diversas análises laboratoriais que serviram de base (entre outros 

aspetos) à definição da fácies hidroquímica das águas. Estes parâmetros constituem 

resultados essenciais para a caraterização hidrogeoquímica. 

Os parâmetros físico-químicos foram analisados com um medidor da marca Hanna 

Instruments, modelo HI 991300 (figura 44). O procedimento preconizado pressupôs uma 
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calibração prévia do equipamento com soluções tampão de pH 4 e 7, armazenadas em 

saquetas de plástico descartáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Equipamento de medição de temperatura, pH e CE (Hanna Instruments HI 991300). 

As amostras de água alvo de medições foram colhidas com o auxílio de um jarro de 

plástico (figura 47), previamente lavado e enxaguado com água do próprio local. A 

medição dos parâmetros pH, CE e temperatura foi realizada diretamente nos diferentes 

pontos de amostragem, quando possível. Este processo foi repetido para todos os 

pontos de amostragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 - Medição dos parâmetros físico-químicos no campo. 
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3.2. Análises Laboratoriais 

3.2.1.  Análise química  

As amostras colhidas no campo, depois de transportadas para o Instituto Ricardo Jorge 

(INSA), ficaram armazenadas em ambiente refrigerado até à realização dos ensaios. 

Foram alvo dos seguintes ensaios laboratoriais:  

• Alcalinidade e dureza: estes parâmetros são determinados por titulação, sendo 

os resultados expressos em miligrama por litro de carbonato de cálcio (mg/L 

CaCO3); 

• Condutividade elétrica e pH: para a determinação da condutividade elétrica e pH, 

foi utilizado o equipamento Crison MultiMeter MM41 (figura 46); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Equipamento Crison MultiMeter MM41. 

• Turbidez e cor: as amostras foram analisadas no equipamento Hach 2100N 

Laboratory Turbidity Meter, para a determinação da turbidez. Quanto à cor, o 

equipamento a utilizar será um Shimadzu UV-1601 Spectrophotometer; 

• Azoto total (TN), fósforo total (TP) e carência química de oxigénio (COD): para a 

determinação destes parâmetros, utilizou-se o equipamento Hach DR 2800 

Spectrophotometer; 

• Concentração de iões maiores, carbono orgânico total e metais pesados: a 

análise dos teores de iões maiores (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Li+, Cl-, NO3
-, F- e SO4

2-

) foi realizada por cromatografia iónica, num equipamento DionexTM Ion 

chromatography System DX-120/ICS-1000 (figura 47).  
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Figura 47 - Equipamento DionexTM Ion chromatography System DX-120/ICS-1000. 

• A concentração de carbono orgânico total foi determinada num equipamento 

Shimadzu TOC-V (TOC-ASI-V). A determinação dos teores de metais pesados 

(Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Cd e Pb) foi realizada por Espectrometria de Absorção 

atómica num equipamento Varian AA240. Componentes tais como Al e Fe, NH4
+ 

e SiO2 foram determinados num equipamento de fluxo contínuo segmentado 

(San-Plus Scalar). 

 

Os resultados da determinação da composição química das águas são, habitualmente, 

apresentados em mg/L. Contudo, de forma a facilitar cálculos envolvendo resultados 

analíticos e a realização de comparações entre análises de águas distintas, esses 

resultados são, muitas vezes, convertidos em equivalentes químicos (Hem, 1985). 
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3.2.2.  Análise microbiológica 

A análise microbiológica das amostras de água deve ser realizada o mais rápido 

possível após a amostragem para evitar a alteração das caraterísticas naturais das 

águas amostradas. 

Uma vez que, na área de estudo, existe um centro escutista interessa avaliar a 

qualidade da água para o consumo humano. Nas duas campanhas de amostragem 

(outubro de 2019 e fevereiro de 2020), para os cinco pontos de amostragem foram 

analisados quatro parâmetros indicadores para água de consumo humano não tratada: 

• Bactérias Coliformes; 

• Clostridium perfringens; 

• Escherichia coli; 

• Enterococos. 

De salientar que na campanha de fevereiro de 2020, para além dos parâmetros atrás 

mencionados, realizou-se também a análise para a presença da Salmonela. 

Todos os procedimentos estão normalizados e seguem as indicações do Decreto-Lei 

306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017 de 7 de dezembro. 

A análise dos quatro parâmetros, permite detetar se as águas em estudo estão 

contaminadas por microrganismos de origem fecal (Escherichia coli e Clostridium 

perfringens) ou associados a outros animais. 

Foram utilizados vários procedimentos tendo em conta o parâmetro a analisar. As 

figuras 48 e 49 ilustram alguns dos métodos utilizados. 

Inicialmente, utilizou-se uma rampa de filtragem (figura 48) ligada a uma bomba de 

vácuo, em que a cada boca da rampa se acoplou um recipiente para cada ponto de 

amostragem; a água da amostra por sucção, passava pelo filtro, com uma malha de 

uma determinada dimensão, capaz de reter bactérias, na base do recipiente, que reteve 

as partículas de dimensão superior. De seguida, cada filtro foi colocado numa placa de 

Petri, que depois foram colocadas na estufa. Este método permitiu identificar a presença 

de Bactérias Coliformes e Escherichia coli. 
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Figura 48 - Utilização da rampa de filtragem (A): na boca da rampa, coloca-se um filtro, e acopla-se um copo plástico, 

que retém um volume de água da amostra específico; os filtros são colocados nas caixas de Petri (B). 

Fez-se também uma diluição da água de cada amostra para frascos da figura 49, à qual 

se juntou um reagente, que por sua vez se colocou num meio de cultura. 

Figura 49 - Frascos utilizados para a diluição de cada amostra (A) e meio utilizado para evidenciar a presença dos 

microrganismos (B). 

 

  

A B 

A B 
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3.3. Tratamento de dados  

Recorreu-se a diferentes ferramentas informáticas para o tratamento dos dados, tais 

como, o Microsoft Excel, o Rockworks (RockWare, 2020), que permitiu a realização dos 

diagramas hidroquímicos, e o QGIS, versão 3.14.1 (QGIS, 2020), importante na 

realização de mapas da vulnerabilidade à poluição da água subterrânea da área de 

estudo. 

As ferramentas informáticas utilizadas permitem a gestão e o tratamento (estatístico e 

gráfico) dos dados recolhidos, o cruzamento de informação, sínteses esquemáticas, 

entre outros aspetos. 

No tratamento gráfico dos dados foram utilizados diagramas hidroquímicos que facilitam 

a leitura dos resultados relativos às análises químicas das amostras de água. 

• Diagrama de Piper: é um diagrama triangular, constituído por dois triângulos e 

um losango. Os iões são projetados em percentagem de miliequivalentes por 

litro (% meq/L). As principais espécies iónicas presentes na maioria das águas 

são: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3
- e SO4

2-. A partir da projeção dos dois pontos 

(o ponto dos catiões e o ponto dos aniões) obtém-se um terceiro ponto no 

losango, conseguindo-se assim a classificação das águas relativamente aos 

iões dominantes, visível nas figuras 50 e 51 (Custodio & Llamas, 2001; Hiscock, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Diagrama de Piper: demostração de como obter os pontos no losango (Hiscock, 2005). 
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Figura 51 - Classificação de tipos de águas num Diagrama de Piper (adaptado de Custodio & Llamas, 2001). 

 

• Diagrama de Stiff: é uma forma de apresentação gráfica de análises químicas, 

em que os iões principais (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3
- e SO4

2-) são 

projetados em meq/L. Este diagrama consiste numa forma poligonal criada a 

partir de três eixos horizontais paralelos e igualmente espaçados entre si, 

divididos verticalmente por um outro eixo, representando-se do lado esquerdo 

os catiões e do lado direito os aniões (figura 52). É um diagrama muito útil para 

fazer uma rápida comparação visual entre diferentes águas. Quanto maior for a 

área do polígono, maior a concentração dos vários iões (Custodio & Llamas, 

2001; Fetter, 2001). 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - Exemplo do diagrama de Stiff (adaptado de Fetter, 2001). 
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3.4. Avaliação da vulnerabilidade dos aquíferos à poluição  

As águas subterrâneas representam um recurso natural crucial com consequências 

socioeconómicas importantes, podendo a sua vulnerabilidade à poluição ser avaliada 

através de métodos qualitativos baseados em programas de SIG (Duarte et al., 2019). 

O conceito de mapeamento da vulnerabilidade da água subterrânea é baseado em 

propriedades hidrogeológicas e assume que o meio físico, constituído por solo, massa 

rochosa e água subterrânea pode fornecer autodepuração ou atenuação natural.  

A partir do mapa de vulnerabilidade, que geralmente é elaborado usando um software 

SIG, as zonas com maior necessidade de proteção de águas subterrâneas são definidas 

com maior rigor (Vieira, 2019). Tendo em conta a necessidade de uma melhor 

monitorização das águas subterrâneas, foram, nas últimas décadas, realizados diversos 

estudos para se avaliar a sua vulnerabilidade à poluição, tendo sido desenvolvidos 

diversos métodos, tais como os índices DRASTIC (Aller et al., 1987), GOD (Foster et 

al., 2002), SINTACS (Civita et al., 2004), entre outros. 

Neste trabalho foi usada a ferramenta GVTool, uma aplicação desenvolvida em código 

aberto num software SIG, o QGIS, que permite a avaliação da vulnerabilidade da água 

subterrânea, através da criação e comparação de mapas de vulnerabilidade de águas 

subterrâneas (Duarte et al., 2019; QGIS, 2020). Esta aplicação foi desenvolvida tendo 

por base a aplicação DRASTIC Model, também desenvolvida em QGIS e que permitia 

criar automaticamente mapas da vulnerabilidade à poluição dos aquíferos utilizando o 

índice DRASTIC, através de uma interface gráfica simples e amigável (Duarte et al., 

2015). 

Para além do índice DRASTIC, a aplicação GVTool (figura 53), incorpora três outros 

índices (GOD; SINTACS e Índice de Susceptibilidade – SI) e tem como vantagem a 

capacidade de realizar avaliações integradas, permitindo verificar o rigor dos mapas de 

vulnerabilidade dos aquíferos e decidir qual o método ou combinação de métodos mais 

adequado para se expressar a vulnerabilidade dos aquíferos à poluição de uma 

determinada área (Duarte et. al., 2019). 

A aplicação GVTool foi utilizada e testada com o objetivo de se avaliar a vulnerabilidade 

dos aquíferos na montanha da Serra da Estrela (Região Central de Portugal) e foi 

adaptada e aplicada ao setor da Drave, objeto de estudo desta dissertação. 
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Figura 53 - Janela principal da aplicação GVTool. 

Para a avaliação da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas da área de 

estudo, foi utilizado o índice DRASTIC (Aller et al., 1987), inicialmente desenvolvido pela 

agência de proteção ambiental dos Estados Unidos da América. É o método mais 

frequentemente aplicado para se avaliar a vulnerabilidade à poluição de águas 

subterrâneas a diferentes escalas (desde escala municipal até continental) (Afonso et 

al., 2016; Ouedraogo et al., 2016 in Duarte et al., 2019). O acrónimo DRASTIC, 

corresponde à média ponderada de valores referentes a sete fatores (figura 54), que 

controlam a vulnerabilidade da água subterrânea: distância à superfície freática (D – 

Depth to the water table); recarga do aquífero (R – Net Recharge); tipo do aquífero (A – 

Aquifer material); tipo de solo (S – Soil type); topografia (T - Topography); impacto da 

zona não saturada (I – Impact of the unsatured zone) e condutividade hidráulica do 

aquífero (C – Hydraulic Conductivity) (Aller et al., 1987). 
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Figura 54 - Esquema exemplificativo dos parâmetros utilizados no índice DRASTIC (adaptado de Oliveira et al., 1997). 

Cada um dos sete parâmetros do índice DRASTIC, foi dividido quer em escalas quer 

em tipos de meio significativos que influenciam o potencial de poluição. Atribuem-se 

valores de 1 a 10 a cada parâmetro, em função das condições do meio, correspondendo 

os valores mais elevados a uma maior vulnerabilidade. Estes valores atribuídos estão 

agrupados em tabelas que consideram a correspondência entre as caraterísticas 

hidrogeológicas locais e o respetivo parâmetro (Romeiro, 2012). O índice é calculado, 

multiplicando o valor atribuído ao parâmetro (tabela 3) pelo seu peso, tendo cada 

parâmetro um peso pré-determinado que realça a sua importância na quantificação da 

vulnerabilidade. 

Tabela 3 - Pesos de cada parâmetro do índice DRASTIC (adaptado de Aller et al., 1987) 

Parâmetro Peso associado 

Distância à superfície freática (D) 5 

Recarga do aquífero (R) 4 

Tipo de aquífero (A) 3 

Tipo de solo (S) 2 

Topografia (T) 1 

Impacto da zona não saturada (I) 5 

Condutividade hidráulica do aquífero (C) 3 
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Assim, o índice DRASTIC obtém-se através da equação 5: 

DRASTIC = Di * Dp + Ri * Rp + Ai * Ap + Si * Sp + Ti * Tp + Ii * Ip + Ci * Cp (5) 

Onde i é o índice atribuído ao elemento em causa e p é o seu peso (Romeiro, 2012). 

O valor mínimo possível é 23 e o valor máximo possível é 226 (figura 55). Porém, estes 

valores são difíceis de ser encontrados, situando-se geralmente entre os 50 e os 220 

(Lobo-Ferreira et al., 1995). 

Figura 55 - Vulnerabilidade intrínseca e os seus respetivos intervalos propostos para o índice DRASTIC, com base nas 

cargas variáveis determinadas por Aller et al. (1987) (adaptado de Melo Junior, 2008 in Vieira, 2019). 

 

Tal como está descrito no trabalho de Duarte et al. (2015) e de Duarte et al. (2019) os 

parâmetros foram calculados através do aplicativo GVTool da seguinte forma: 

• A profundidade da superfície freática (D pode ser calculada por dois métodos 

diferentes: método base e o método alternativo (improvement). O primeiro é utilizado 

quando está disponível informação suficiente acerca da profundidade da superfície 

freática (por exemplo através de uma rede de furos, poços e piezómetros onde é 

possível efetuar as medições dos níveis freáticos). Neste caso, os valores de 

profundidade são interpolados, criando o respetivo ficheiro raster. Contrariamente, 

ao que acontece na área de estudo, em que não existem informações acerca da 

superfície freática, utilizou-se o método alternativo (improvement): em que foi 

considerado um Modelo Digital do Terreno (MDT) e um modelo hidrogeológico 

conceptual simples, que está dependente da interpretação e conhecimento do 

utilizador acerca do local e da relação entre a profundidade da superfície freática e 

a geomorfologia. Este método gera uma superfície através dos segmentos da rede 

de drenagem (rios e ribeiras), com valores que variam entre 0 metros e um valor 

máximo para a profundidade, que pode ser alterado pelo o utilizador. 

De uma maneira geral, nos aquíferos não confinados, indica a distância entre a 

superfície topográfica e a superfície freática, e quanto mais profunda for a superfície 

freática menor a probabilidade de ocorrência de contaminação; 
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• A recarga do aquífero (R) refere-se à quantidade total (em mm) de água que se 

infiltra no solo e no aquífero anualmente numa bacia hidrográfica. A fonte principal 

da água que se infiltra é a precipitação. Este parâmetro pode ser calculado por três 

métodos diferentes, neste caso, utilizou-se o método Improvement precipitation: 

para toda a área de estudo utilizou-se um valor de precipitação média anual de 1487 

mm (valor retirado dos dados fornecidos pela extinta estação meteorológica de 

Arouca) e definiu-se que a percentagem de infiltração seria de 10%. Utilizou-se 

também o MDT como input; 

• Fatores relacionados com o tipo de aquífero (A), tipo de solo (S) e com o impacto da 

zona vadosa (I) são calculados de uma forma semelhante. O tipo de aquífero (A) é 

definido pelo utilizador, que escolhe a(s) unidade(s) geológica(s) presente(s) na área 

de estudo, segundo a carta geológica, de forma a criar o ficheiro raster. Para o tipo 

de solo (S), o utilizador define a(s) classe(s) de solo(s) presentes segundo a carta 

de solos para área, criando o respetivo raster. O parâmetro I depende do tipo de 

rocha que compõe o aquífero. É importante realçar que em cada um dos sete 

parâmetros que compõe o índice DRASTIC, o utilizador pode utilizar os rankings 

propostos por Aller et al. (1987), ou definir diferentes rankings, adaptados à área em 

causa; 

• O tipo de solo (S) refere-se à parte superior da zona não saturada, caraterizado pela 

maior atividade biológica. Por ser a zona por onde a água se infiltra tem, como 

consequência, um impacte significativo na quantidade de recarga que se pode 

infiltrar e como tal na capacidade de um contaminante se mover verticalmente na 

zona não saturada. O movimento dos agentes poluentes (assim como dos 

processos de atenuação ou filtração, da biodegradação, da sorção e da 

volatilização) em solos bastante espessos e/ou com argila e silte, torna-se mais 

difícil. A avaliação deste parâmetro depende da permeabilidade do solo; 

• A topografia (T) refere-se à inclinação e à respetiva variação do declive da superfície, 

fator que influencia a infiltração da água. A topografia também é importante pois 

pode-se inferir as condições da superfície freática, como o gradiente e direção do 

fluxo, a partir da inclinação principal do terreno. Para este parâmetro, o input foi 

também o MDT da área de estudo; 
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• O impacto da zona vadosa (I) é definido pelo espaço insaturado (ou 

descontinuamente saturado) acima do nível freático e abaixo do solo. O controlo dos 

elementos poluentes ocorre principalmente nesta zona intermédia; 

• A condutividade hidráulica (C) indica a capacidade da transmissão de água pelos 

materiais do aquífero, o que controla o fluxo da água. O fluxo de água subterrânea 

controla também o grau de mobilidade de um contaminante. A condutividade 

hidráulica é controlada pela quantidade e interação de espaços vazios dentro do 

aquífero, que estão relacionados com vários fatores, como a porosidade 

intergranular, fraturação e planos de estratificação. O input consiste num valor 

conhecido e proveniente de estudos para uma determinada litologia. Neste caso 

utilizou-se um valor de condutividade hidráulica para rochas metamórficas fraturadas 

de 10-5 cm/s (Dingman, 2002). 

A área de estudo corresponde a uma área montanhosa isolada, para a qual a 

informação hidrogeológica é escassa ou inexistente. A informação mais relevante e que 

serviu como base à aplicação do índice DRASTIC, através da aplicação do GVTool, está 

presente na tabela 4. 

Tabela 4 - Informações existentes na área de estudo 

Descrição Fonte Sistema de Coordenadas 
Resolução 

(m) / Escala 

 

Modelo Digital do Terreno 

(MDT) 

 

Shuttle Radar 

Topography Mission 

(SRTM) 

European Terrestrial Reference 

System 1989 - Portugal 

Transverse Mercator 2006 

(ETRS89 PTTM06) 

 

30 

Carta Militar de Portugal 

(Série M888) - Folha 156 - 

Reriz (Castro Daire) 

 

Serviços 

Cartográficos do 

Exército 

 

Hayford Gauss militar, Datum 

Lisboa 

 

1/25 000 

Carta Geológica de 

Portugal – Folha 14C – 

Castro Daire 

Serviços Geológicos 

de Portugal 

Hayford Gauss militar, Datum 

Lisboa 
1/50 000 

Carta de Solos da Região 

entre Douro e Minho – 

Folha 13 (Espinho) – 

Folha 14 (Lamego) 

Direção Regional de 

Agricultura do Entre 

Douro e Minho 

Projeção de Gauss, Datum 

Lisboa 
1/100 000 
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4. Resultados e discussão 

Nos subcapítulos seguintes, são descritos os resultados obtidos através da realização 

dos ensaios in situ e em laboratório, bem como a análise e interpretação dos mesmos. 

Com base nas observações realizadas ao longo dos trabalhos de inventariação 

geológica e hidrogeológica, assim como durante a medição sistemática dos parâmetros 

físico-químicos no campo (pH, temperatura e condutividade) e com base na tipologia 

dos pontos de água estudados (mina, nascente natural e ribeiras) podem-se distinguir 

dois tipos de águas: as águas de aquíferos freáticos (A1, A4 e A5) e águas superficiais 

(A2 e A3). Os aquíferos livres estão associados a fluxos subterrâneos de cariz local 

(Freeze & Cherry,1979). 

As águas que circulam em aquíferos livres tendem, naturalmente, a apresentar-se 

menos mineralizadas, uma vez que os tempos e as distâncias de circulação são curtos. 

Por outro lado, as mesmas águas também se encontram mais expostas aos processos 

biológicos de superfície e a atividades antrópicas suscetíveis de alterar a sua 

composição química e bacteriológica (Fetter, 1999). 

4.1. Temperatura, pH e condutividade elétrica 

Os parâmetros físico-químicos – pH, CE e temperatura – medidos no campo são 

apresentados na tabela 5 e nas figuras 56 a 58. Para a análise dos resultados foram 

utilizados os resultados obtidos na campanha de reconhecimento de março de 2019 e 

nas campanhas de amostragem de outubro de 2019 e fevereiro de 2020. 

Tabela 5 - Valores de temperatura, pH e CE medidos in situ 

Parâmetros  
 

Temperatura in situ (°C) pH in situ CE (µS/cm) in situ 

Pontos 
 

mar 

2019 

out 

2019 

fev 

2020 

mar 

2019 

out 

2019 

fev 

2020 

mar 

2019 

out 

2020 

fev 

2020 

A1 13,5 13,8 13,2 5,36 5,53 4,76 38 40 37 

A2 12,3 12,5 10,2 6,32 6,12 6,01 32 35 31 

A3 11,9 13 10,4 6,7 6,13 6,13 49 33 33 

A4 16,9 13,2 9,2 5,34 6,23 5,3 38 38 38 

A5 - 14 12,4 - 5,17 5,85 - 48 73 
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Figura 56 – Evolução temporal da temperatura da água em março e outubro de 2019 e fevereiro de 2020. 

Figura 57 - Evolução temporal do pH da água dos pontos de amostragem em março e outubro de 2019 e fevereiro de 

2020. 
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Figura 58 - Evolução temporal da condutividade elétrica da água dos pontos de amostragem em março e outubro de 

2019 e fevereiro de 2020. 

Os valores dos parâmetros de campo para o ponto A5, correspondentes a março de 

2019, não foram apresentados pois este ponto só foi inventariado posteriormente. 

Com base na tabela 5 e na figura 56, é possível verificar que, de uma maneira geral, a 

temperatura dos pontos de água acompanha a variação da temperatura do ar ao longo 

do ano, em que as temperaturas mais baixas se registaram, naturalmente, na campanha 

de fevereiro de 2020, e as mais elevadas registaram-se na campanha realizada em 

outubro de 2019. Na campanha realizada em março de 2019, registou-se no ponto A4 

uma temperatura máxima anómala, que pode estar explicada pelo facto da torneira 

principal da aldeia ser abastecida pela água captada na galeria de mina e ser 

armazenada num depósito de fibrocimento, semi-fechado, localizado numa vertente 

soalheira, e que pode fazer com que a temperatura no interior do depósito aumente. O 

ponto A1, correspondente a uma galeria de uma antiga exploração de volfrâmio, foi o 

ponto que apresentou a temperatura mais constante ao longo do ano hidrológico. 

Na generalidade, os valores de pH registados nos pontos de amostragem não 

ultrapassam o valor de 7, sendo o valor mais elevado de 6,7 no ponto A3 (torneira do 

Ribeirinho) e o valor mais baixo foi de 4,76 no ponto A1 (galeria de mina). 
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Os pontos com influência da água da mina, A1 e A4, são em média os pontos que 

apresentam os valores mais baixos. É possível notar que tanto em A1 como em A4 os 

valores registados na campanha de outubro de 2019, ainda na época seca, são mais 

elevados do que os registados na campanha de fevereiro de 2020, representativa da 

época das chuvas. Isto pode estar relacionado com a antiga exploração mineira de 

volfrâmio, através da interação água-rocha. 

As condutividades elétricas registadas são muito baixas, apresentam intervalos entre os 

31 µS/cm e os 73 µS/cm, o que denuncia, conforme se verá a propósito da 

caracterização hidroquímica, a provável existência de mineralizações muito baixas. Em 

águas associadas a aquíferos livres, como é o caso dos pontos A1, A4 e A5, tendem a 

apresentarem-se menos mineralizadas, uma vez que os tempos de circulação, bem 

como os períodos de residência (entre poucas horas e alguns dias) em níveis 

subterrâneos a que estas águas estão sujeitas são muito curtos. É possível observar 

que a campanha de fevereiro de 2020 apresentou valores mais baixos, com uma ligeira 

inversão no ponto A5. Isto pode estar relacionado com algum efeito de diluição 

associado à época das chuvas. 

Por outro lado, ambos os tipos de água presentes estão facilmente expostos aos 

processos biológicos de superfície e a atividades antrópicas suscetíveis de alterar a sua 

composição química e bacteriológica.  
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4.2. Iões maiores  

Para a análise da concentração em iões maiores foram considerados os valores das 

campanhas de outubro de 2019 e fevereiro de 2020. Apresenta-se na tabela 5 também 

os valores registados para a sílica em ambas as campanhas. 

As concentrações de iões maiores nas amostras analisadas são apresentadas na tabela 

6 e nos gráficos das figuras 59 a 62, nos quais se podem estabelecer a comparação 

entre as águas dos diferentes locais amostrados. 

Tabela 6 -  Concentrações de iões maiores e sílica (outubro de 2019 e fevereiro de 2020) 

Parâmetro 

A1 A2 A3 A4 A5 

out fev out fev out fev out fev out fev 

HCO3
- (mg/L) 6,3 5,1 6,3 3,2 6,3 5,7 6,3 5,8 6,3 5,4 

Cl- (mg/L) 4,12 5,07 4,34 3,94 4,27 3,59 4,22 3,99 3,84 3,61 

SO4
2- (mg/L) 3,14 3,69 3,25 2,78 2,64 2,46 3,39 2,7 2,05 1,78 

Na+ (mg/L) 3,61 4,5 3,6 3,16 3,76 3,53 3,65 3,23 3,44 3,21 

K+ (mg/L) 0,49 0,81 0,24 0,81 0,22 0,63 0,3 0,62 0,24 0,64 

Ca2+ (mg/L) 0,58 1,3 0,83 0,38 0,77 0,41 0,68 0,55 0,71 0,4 

Mg2+ (mg/L) 0,99 0,83 0,54 0,28 0,51 0,3 0,96 0,66 0,44 0,23 

SiO2 (mg/L) 9,83 7,48 5,39 4,72 6,57 6,51 9,01 7,81 7,06 5,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 - Concentração dos aniões hidrogenocarbonato, cloreto e sulfato (outubro de 2020). 
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Figura 60 - Concentração dos aniões hidrogenocarbonato, cloreto e sulfato (fevereiro de 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 - Concentração dos catiões sódio, potássio, cálcio e magnésio (outubro de 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 - Concentração dos catiões sódio, potássio, cálcio e magnésio (fevereiro de 2020). 



FCUP 

Estudo hidrogeológico no setor da Drave (Norte de Portugal) 
88 

 
 
A análise da tabela 6 e das figuras 59 a 62 permite-nos observar o seguinte: 

• O anião que apresenta maior concentração em todos os pontos amostrados é 

o hidrogenocarbonato, com uma concentração de 6,3 mg/L; 

• Entre a campanha de outubro de 2019 e a de fevereiro de 2020 observa-se um 

ligeiro decréscimo da concentração do hidrogenocarbonato e do cloreto em 

todos os pontos, com exceção do ponto A1 que apresenta uma ligeira subida 

nos valores dos últimos dois aniões; 

• O catião sódio apresenta os valores mais elevados de entre os catiões 

analisados, em todos os pontos amostrados; 

• Em geral, o magnésio e o cálcio apresentam descidas na concentração entre 

as campanhas de outubro e de fevereiro, ao contrário do que acontece com o 

potássio. 

• Os valores registados não permitem fazer uma distinção hidrogeoquímica clara 

entre águas subterrâneas (A1, A4 e A5) e águas superficiais (A2 e A5). 

Com base na concentração em iões maiores, procedeu-se também à caraterização das 

fácies hidrogeoquímica das águas amostradas através de dois diagramas de 

classificação hidrogeoquímica: diagrama de Piper e diagrama de Stiff. Estes diagramas 

permitem colocar em evidência quer variações temporais quer espaciais da composição 

das amostras de água, e também mostrar possíveis relações entre iões de uma mesma 

amostra (Custodio & Llamas, 2001). 
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Os dados obtidos nas duas campanhas consideradas nesta análise foram projetados 

nos diagramas apresentados nas figuras 63 e 64. 

Figura 63 - Diagrama de Piper referente às campanhas de outubro de 2019 e fevereiro de 2020. 
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Figura 64 - Diagrama de Piper referente à mediados valores das duas campanhas de amostragens. 

Tal como já foi observado no subcapítulo anterior, as águas estudadas apresentam 

fracas mineralizações e valores de iões maiores também baixos, com ligeiras flutuações 

entre a estação seca e húmida. 

Na figura 63, os dados relativos às duas campanhas de amostragem realizadas foram 

projetados no diagrama de Piper: a vermelho, estão representados os dados da 

campanha de outubro de 2019 e a azul os dados da campanha de fevereiro de 2020. 

Na figura 64, são projetados os dados relativos à média dos valores registados nas duas 

campanhas. 

É percetível nas duas figuras que não existem diferenças significativas entre a 

composição química dos diversos pontos de água, nem grandes variações provocadas 

pela sazonalidade. De acordo com a classificação proposta no diagrama de Piper, a 

fácies hidrogeoquímica das águas é descrita como cloretada sódica. Os pontos A1 e 

A4, de origem mineira, apresentam ligeiras diferenças relativamente aos restantes 

pontos no que toca à concentração em sódio e potássio. 
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O diagrama de Stiff é de grande utilidade para a comparação entre resultados de 

análises químicas de águas de diferentes origens. A área de cada polígono é 

proporcional à concentração dos vários iões (Custodio & Llamas, 2001; Fetter, 2001). 

Seguidamente são apresentados os diagramas de Stiff referentes às campanhas de 

amostragem realizadas (figuras 65 e 66). 

Figura 65 - Diagramas de Stiff referentes às duas campanhas de amostragem (outubro de 2019 e fevereiro de 2020). 
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Figura 66 – Diagramas de Stiff referentes à média das duas campanhas de amostragem (outubro de 2019 e fevereiro 

de 2020). 

Os diagramas de Stiff confirmam que as águas estudadas são muito semelhantes, 

existindo apenas ligeiras variações entre as mesmas no que respeita à composição dos 

elementos maiores. Quanto ao fator da sazonalidade, não se verificam variações 

significativas. 
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4.3. Metais 

Os resultados da concentração em metais são referentes às campanhas de amostragem 

realizadas em outubro de 2019 e fevereiro de 2020. 

O Decreto Lei 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto Lei 152/2017 de 7 de 

dezembro (D. L. nº 172/2017), estabelece valores máximos aceitáveis e recomendáveis 

para as águas de consumo humano não tratadas, que permitem a verificação da 

conformidade da qualidade da água destinada ao consumo humano.  

Os resultados obtidos encontram-se nas tabelas 7 e 8, onde se apresentam as 

concentrações de diferentes metais nas amostras dos diferentes pontos de água. A 

vermelho estão indicados os resultados que estão acima dos valores paramétricos (VP) 

e amarelo, os valores próximos de VP. 

 

Tabela 7 - Concentrações de metais obtidas para as amostras de água da campanha de outubro de 2019 

Parâmetro 22/10/2019 A1 A2 A3 A4 A5 VP 

Ferro µg/L Fe 985,46 55,47 147,82 38,86 34,35 200 

Manganês µg/L Mn 15,85 2,30 0,50 10,10 8,20 50 

Arsénio µg/L As 38,60 0,82 1,00 17,35 1,40 10 

Cádmio µg/L Cd 1,95 0 0 0 0 5 

Níquel µg/L Ni 4,20 0 0,35 2,20 0,80 20 

Cobre mg/L Cu 0,002 0,06 0,001 0,04 0 2 

Crómio µg/L Cr 0,45 0 0 0 0 50 

Zinco µg/L Zn 0,072 0 0,001 0,02 0,002 - 

Chumbo µg/L Pb 12,10 0,50 0,25 2,50 0,15 10 

Alumínio µg/L Al 1029 15 <50 <50 151,00 200 
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Tabela 8 - Concentrações de metais obtidas para as amostras de água da campanha de fevereiro de 2020 

Parâmetro 18/02/2020 A1 A2 A3 A4 A5 VP 

Ferro µg/L Fe 87,17 54,31 18,92 48,30 13,35 200 

Manganês µg/L Mn 0 2,20 11,15 7,05 0 50 

Arsénio µg/L As 12,65 0,15 0,20 17,75 0,40 10 

Cádmio µg/L Cd 0 0 0 0 0 5 

Níquel µg/L Ni 0 0 0 1,35 0,20 20 

Cobre µg/L Cu 0 0 0,01 0 0,002 2 

Crómio µg/L Cr 2,10 0 0 0 0 50 

Zinco µg/L Zn 0,12 0 0,04 0,03 0 - 

Chumbo µg/L Pb 9,90 0,15 7,90 1,20 0,10 10 

Alumínio µg/L Al 112,66 15,18 3,91 95,74 53,09 200 

 

Como forma de ser mais percetível a análise dos dados com as concentrações em 

metais obtidas para as amostras de água, foram criados os gráficos seguintes (figuras 

67 e 68), onde são representados apenas os elementos metálicos que apresentam 

anomalias e cuja concentração se destaca dos demais: o ferro, o arsénio, o chumbo e 

o alumínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 - Representação da concentração em metais nas amostras de água para a campanha de outubro de 2019. 
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Figura 68 - Representação da concentração em metais nas amostras de água para a campanha de fevereiro de 2020. 

A partir dos gráficos das figuras 67 e 68, é possível observar que há uma grande 

anomalia nos valores do ferro (985 µg/L) e do alumínio (1029 µg/L) do ponto A1, na 

campanha de outubro de 2019. Esta situação poderá estar relacionada com o facto de, 

na época seca, a infiltração e a circulação na zona não saturada ser menor, o que leva 

a um efeito de concentração destes metais nas águas da galeria de mina. Contudo, o 

ponto A4, que recebe água desta mina, não apresenta valores semelhantes. Esta 

discrepância pode ser explicada por a água ser transportada do ponto A1 para o ponto 

A4 ao longo de um tubo de PVC com cerca de 1 km de extensão. Como a aldeia se 

encontra desabitada, recebendo visitantes, principalmente, ao fim de semana, a água 

pode levar vários meses até chegar à torneira do ponto A4. 
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Por outro lado, o elemento que apresenta maior risco para a saúde humana é o arsénio. 

Nas figuras 69 e 70 apresentam-se os gráficos apenas com os resultados do arsénio, 

chumbo e manganês, para as duas campanhas. 

Figura 69 - Concentrações do arsénio, chumbo e manganês na campanha de outubro de 2019. 

Figura 70 - Concentrações do arsénio, chumbo e manganês na campanha de fevereiro de 2020. 

Na campanha de outubro e fevereiro, verifica-se que o valor do arsénio é o mais elevado 

nos pontos A1 e A4: 38,6 µg/L e 17,35 µg/L, respetivamente, em outubro e 12,65 µg/L 

e 17,75 µg/L, em fevereiro. Ambos os pontos estão diretamente relacionados com a 

antiga exploração mineira de tungsténio. Também é de notar o valor de chumbo em 

ambas as campanhas, no ponto A1, 12,10 µg/L e 9,90 µg/L, respetivamente. A presença 
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destes metais é explicada pela paragénese mineral associada às mineralizações de 

tungsténio. 

Nas partes norte e este do maciço de Regoufe, o granito, além de ser exclusivamente 

moscovítico, encontra-se mineralizado com sulfuretos, nomeadamente arsenopirite 

(Favas, 2008). Estas mineralizações ocorrem dominantemente onde se verifica a 

presença de granitos intruídos em séries marinhas espessas com idades desde o 

Precâmbrico Superior ao Silúrico/Devónico, realçando a indispensabilidade do binário 

granito – metassedimentos à ocorrência da maioria dos jazigos de W e/ou Sn (Favas, 

2008), onde são observados em geral nas orlas de metamorfismo de contacto, por vezes 

a grandes distâncias dos afloramentos graníticos (Goinhas & Viegas, 1983; Goinhas, 

1985 in Favas, 2008). 

Em síntese, analisando os valores e tendo em conta a legislação referente a água para 

consumo humano (D.L. nº 152/2017), verifica-se que: 

• Fontes antropogénicas como a atividade mineira podem contribuir para um 

aumento muito significativo dos teores de arsénio nos solos, sedimentos, águas 

e plantas. Este elemento pode ter um grande impacto na saúde humana, sendo 

que os efeitos toxicológicos associados ao envenenamento crónico, decorrente 

da exposição prolongada a compostos de arsénio, são muito variáveis, podendo 

originar lesões cutâneas, vasculares e hematológicas graves, bem como 

perturbações neurológicas, diminuição da atividade sexual e malformações 

congénitas (Cunha & Duarte, 2008 in Sousa, 2016); 

• No ponto A4, como era de esperar também o arsénio apresenta um a 

concentração acima do valor parametrizado; 

• Na campanha de fevereiro, apenas o valor de arsénio, nos pontos A1 e A4, 

apresenta uma concentração superior ao VP. Porém, os valores de 

concentração de chumbo nos pontos A1 e A3 estão próximos de VP. 

 

4.4. Microbiologia 

No âmbito da avaliação da qualidade da água no setor de Drave, realizou-se, também, 

um estudo microbiológico. Desde os primeiros reconhecimentos de campo se verificou 

que, em toda a área do estudo existe risco de poluição microbiológica originada quer 

pela circulação de animais selvagens (coelhos e raposas, por exemplo) quer de gado 

bovino e caprino. 



FCUP 

Estudo hidrogeológico no setor da Drave (Norte de Portugal) 
98 

 
 
Nas duas campanhas de amostragem, outubro de 2019 e fevereiro de 2020, para os 

cinco pontos de amostragem, foram analisados quatro parâmetros indicadores para 

água de consumo humano não tratada: 

• Bactérias Coliformes; 

• Clostridium perfringens; 

• Escherichia coli; 

• Enterococos. 

O Decreto Lei 152/2017 de 7 de dezembro, define para estes quatro parâmetros um 

valor paramétrico (VP) que estabelece valores máximos aceitáveis e recomendáveis 

para as águas de consumo humano não tratadas. A tabela 9 apresenta os valores 

parametrizados para os parâmetros microbiológicos que permitem a verificação da 

conformidade da qualidade da água destinada ao consumo humano.  

Tabela 9 - Valores paramétricos microbiológicos (D. L. nº 152/2017) 

Parâmetro Valor Paramétrico Unidade 

Bactérias coliformes 0 NMP/100 mL 

Clostridium perfringens 0 NMP/100 mL 

Escherichia coli 0 NMP/100 mL 

Enterococos 0 NMP/100 mL 

 

A unidade de contagem dos microrganismos é o número mais provável (NMP) e o 

número de unidade formadoras de colónias (ufc) para 100 mililitros. 
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Os gráficos das figuras 71 e 72 são a representação dos resultados das análises 

microbiológicas. 

Figura 71 - Valores que representam a presença de microrganismos nas amostras de água (outubro de 2019). 

Figura 72 - Valores que representam a presença de microrganismos nas amostras de água (fevereiro de 2020). 

Da análise da tabela 10 e da figura 71, é possível afirmar que todos os pontos de água 

amostrados apresentam poluição microbiológica. 
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Tabela 10 - Microrganismos detetados nas amostras de água (outubro de 2019 e fevereiro de 2020) 

Ponto de 

água 

Bactérias 

Coliformes 

Clostridium 

perfringens 

Escherichia 

coli 

Enterococos 

A1 

Out/2019 x   x 

Fev/2020 x x   

A2 

Out/2019 x  x x 

Fev/2020 x  x  

A3 

Out/2019   x x 

Fev/2020 x    

A4 

Out/2019 x  x x 

Fev/2020 x   x 

A5 

Out/2019 x  x x 

Fev/2020 x    

 

Da tabela 10 salienta-se a presença de Bactérias Coliformes em todos os pontos 

amostrados; o Clostridium perfringens apenas foi detetado na campanha de fevereiro 

no ponto A1; a Escherichia coli foi detetada na campanha de outubro nos pontos A2 a 

A5; a presença de Enterococos em todos os pontos amostrados destaca-se na 

campanha de outubro. Assim, pode-se inferir que na campanha de fevereiro poderá ter 

ocorrido um efeito de diluição, o que poderá explicar uma diminuição nos resultados 

obtidos. 

A figura 73 é representativa do resultado final da diluição de cada amostra de água. Este 

procedimento serviu para averiguar a presença de Bactérias Coliformes e de Clostridium 

perfringens. 

Figura 73 - Resultado da diluição de cada amostra de água: o número de poços com coloração amarela é indicativo da 

presença de bactérias Coliformes e de Clostridium perfringens. 
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A coloração amarela dos poços é inequívoca da presença de bactérias Coliformes e 

Clostridium perfringens em todos os pontos de amostragem. 

De seguida, cada um destes meios foi observado sob luz ultravioleta para identificar a 

presença de Escherichia coli, pois esta bactéria torna-se fluorescente com a luz e é 

indicadora de contaminação fecal. Com este teste, verificou-se que estava presente nos 

pontos A2 (Ribeira de Palhais), A3 (torneira do Ribeirinho), A4 (torneira principal) e A5 

(nascente). 

Pode-se inferir que na campanha de fevereiro poderá ter ocorrido um efeito de diluição, 

o que poderá explicar uma diminuição nos resultados obtidos. 

 

Na segunda campanha de amostragem, em fevereiro, realizou-se também a avaliação 

da presença de Salmonella. Das 5 amostras analisadas, apenas havia suspeitas na 

Nascente - A5, que depois de provas complementares, revelaram-se negativas para 

Salmonella. Portanto pode-se concluir que em nenhum dos pontos colhidos naquele 

momento havia presença de Salmonella. 

Em suma, a contaminação fecal de origem animal é desta forma comprovada em todos 

os pontos amostrados, quer pelos resultados laboratoriais quer pela observação direta 

na área de estudo.  A figura 74 é apenas um dos exemplos, com observação direta de 

fezes junto ao ponto de captação de água da galeria de mina (A1).  

Figura 74 - Presença de fezes na abertura da galeria da mina junto ao local de captação da água.  
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4.5. Vulnerabilidade da água subterrânea à poluição 

A avaliação da vulnerabilidade da água subterrânea à poluição no setor da Drave foi 

levada a cabo através do programa QGIS e da aplicação GVTool, tendo sido criados 

mapas de distribuição espacial dos valores de cada um dos sete parâmetros do índice 

DRASTIC bem como o mapa final do próprio índice de vulnerabilidade à poluição.  

A utilização do aplicativo GVTool, permitiu, mesmo numa situação, como a do presente 

estudo, em que a informação hidroclimatológica e hidrogeológica é escassa, aplicar o 

índice DRASTIC para se avaliar a vulnerabilidade da água subterrânea à poluição. 

Inicialmente, digitalizou-se a área de estudo. Para tal, criou-se um novo ficheiro 

shapefile acedendo ao menu Layer e, depois, ao menu New Shapefile Layer, 

escolhendo-se o polígono como geometria. De seguida, utilizou-se a ferramenta Toggle 

Edit – Add Polygon Feature (do QGIS), a qual permitiu criar a shapefile do polígono da 

área de estudo. 

Depois de feita a digitalização, procedeu-se à edição da tabela de atributos (Attribute 

Table): 

•  Foi adicionado um novo atributo correspondente à litologia da área de estudo, 

(parâmetro A do índice DRASTIC), tendo-se criado um polígono com a mesma 

litologia para toda a área de estudo (com o nome Metamorphic); 

• Foi criado outro atributo, correspondente ao parâmetro C, correspondente à 

condutividade hidráulica, onde um valor de permeabilidade para rochas 

metamórficas fraturadas de 10e-5 cm/s foi definida para toda a área de estudo 

(Dingman, 2002); 

• Criou-se, ainda, outro atributo relativo à precipitação média anual (parâmetro R 

– recarga do aquífero), tendo sido utilizado o valor de 1487 mm, constante para 

toda a área, com uma percentagem de recarga na ordem dos 10%; 

• O parâmetro I, refere-se ao impacto da zona vadosa, tendo-se optado pelo 

material geológico correspondente à área do estudo (Rocha Ígnea/Metamórfica), 

o qual apresenta um rating de 4; 

• O parâmetro S, referente ao tipo de solo, foi definido com base num novo 

polígono da área de estudo. Com o auxílio da ferramenta Quick Map Services, 

que permitiu a abertura de uma layer do Google Satellite, digitalizaram-se 

diretamente os tipos de solos observados. Foram definidos quatro tipos 

diferentes de solos, que foram adicionados à tabela de atributos: afloramentos 

rochosos (Thin or Absent), Antrossolos, referentes aos socalcos agrícolas 
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construídos pelos habitantes (Sandy loam) e os Regossolos/Leptossolos (Sandy 

loam); 

• O parâmetro D, referente à distância à superfície freática, foi criado com auxílio 

do MDT. Porém, a interpretação, com base nos reconhecimentos de campo, da 

geomorfologia da área de estudo foi fundamental para a compreensão da 

movimentação da água na bacia hidrográfica da Ribeira de Palhais, que 

compreende o setor da Drave. Definiu-se para área do estudo um valor máximo 

de profundidade da superfície freática de 50 m (os valores variam entre 0 metros 

nas linhas de água, até a um valor máximo de 50 m) e a área de abrangência de 

75 m, que corresponde à distância para o valor dos segmentos de drenagem. O 

esquema da figura 75 exemplifica a interpretação deste parâmetro. 

Figura 75 - Exemplo do modelo conceptual do parâmetro D (adaptado de Duarte et al., 2016). 

• Para obter o parâmetro T, foi novamente utilizado o MDT, especificando-o como 

ficheiro input. O declive foi calculado e reclassificado. 

Mais uma vez, importa referir a importância dos reconhecimentos de campo da área de 

estudo. Com efeito, esta foi uma tarefa fulcral, que permitiu ajustar as opções de cada 

fator do índice DRASTIC à realidade hidrogeológica em questão. 

O mapa final do índice DRASTIC resulta da soma de cada mapa multiplicado por um 

peso pré-definido. Os pesos utilizados correspondem aos pesos definidos por Aller et 

al. (1987). 
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A figura 76 apresenta o mapa do índice DRASTIC obtido. A legenda utilizada adotou os 

intervalos de vulnerabilidade dos aquíferos à poluição definidos no estudo realizado na 

região da Serra da Estrela (Duarte et al., 2019).
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Figura 76 - Mapa final do índice DRASTIC para a área de estudo. 

Drave 
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A análise do mapa final do índice DRASTIC, permitiu tirar algumas conclusões: 

• É possível identificar as áreas com diferentes intervalos de vulnerabilidade da 

água subterrânea à poluição. As áreas definidas a cor verde escuro representam 

as áreas onde a vulnerabilidade à poluição é menor e a vermelho as áreas onde 

a vulnerabilidade é maior. Porém, toda a área de estudo apresenta valores do 

índice DRASTIC indicando baixa vulnerabilidade à poluição segundo a 

classificação de Aller et al. (1987); 

• Para a área de estudo, o valor de vulnerabilidade mais baixo registado foi de 74, 

e o valor mais alto foi de 120,92; 

• As zonas de maior vulnerabilidade correspondem, de um modo geral, aos fundos 

de vale, enquanto que as áreas com menor vulnerabilidade correspondem às 

vertentes com elevada inclinação e às áreas com afloramentos rochosos. 

 

A análise do mapa deve ter sempre presente as caraterísticas observadas no campo, 

as quais assumem especial relevância na validação dos resultados obtidos. Atendendo 

a isso, devem ser referidos os três principais fatores que influenciam a vulnerabilidade 

da água subterrânea à poluição da área de estudo, pela seguinte ordem de importância. 

O principal fator condicionante é o declive da superfície topográfica. A área de estudo é 

marcada por vertentes declivosas e fundos de vale encaixados. Deve-se ter presente 

que, em torno da aldeia da Drave, ao longo de várias gerações, os habitantes 

introduziram alterações à dinâmica das vertentes com a construção de inúmeros 

socalcos e leiras, alterando o declive das encostas. Ao longo do leito da Ribeira de 

Palhais construíram diversos açudes que influenciam a dinâmica da circulação da água. 

A montante da Drave, a parte superior da bacia hidrográfica da Ribeira de Palhais (figura 

77) é mais aplanada, sendo mais propícia para a infiltração da água. No entanto, a 

jusante desta área, nas proximidades da aldeia, o relevo aplanado dá lugar a vertentes 

com grande inclinação, formando vales mais encaixados (figura 78), que promovem a 

escorrência superficial e dificultam a infiltração da água no solo. 
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Figura 77 – Área mais aplanada na parte superior da bacia hidrográfica da Ribeira de Palhais. 

Figura 78 - Área mais declivosa na parte da bacia hidrográfica da Ribeira de Palhais localizada nas imediações da 

Drave. 

Outro fator condicionante prende-se com a espessura dos solos, dado que os 

afloramentos rochosos são menos favoráveis à infiltração, enquanto que os solos mais 

espessos são mais favoráveis à infiltração. Tal como se indicou no enquadramento 
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pedológico da área de estudo, observaram-se Leptossolos e Regossolos úmbricos e 

Antrossolos cumúlicos (socalcos agrícolas), bem como afloramentos rochosos, que 

dominam diversas zonas da área de estudo. Em geral, os solos presentes caraterizam-

se por perfis do tipo A-C-R, com horizonte A pouco espesso (quase nunca ultrapassando 

os 50 cm de espessura), horizonte C composto por fragmentos xistentos provenientes 

do substrato rochoso que lhe deu origem (de espessura variável), com rocha contínua 

e dura na base (rochas metamórficas). Na área do estudo, é possível observar uma 

topossequência com crescente favorabilidade para a infiltração: afloramentos rochosos, 

Leptossolos e Regossolos. Os Regossolos são mais espessos do que os Leptossolos, 

e são difíceis de distinguir na paisagem, sem estudos pedológicos detalhados. Os 

Leptossolos e, especialmente, os Regossolos estão, frequentemente, associados a 

depósitos de vertente (depósitos coluvionares). 

Há que ter em conta ainda a profundidade da superfície freática a qual, de maneira 

geral, é controlada pela forma do relevo. Junto das linhas de água esta profundidade é 

menor, aumentando com a distância às mesmas. Na área do estudo é de esperar que 

a profundidade seja maior nas zonas mais elevadas, especialmente as de relevo 

convexo. 

 

Em síntese, as zonas de maior vulnerabilidade devem corresponder a zonas de fundo 

de vale localizadas ao longo da Ribeira de Palhais. Nestas zonas, o valor do índice 

DRASTIC é maior do que 100. As zonas de vulnerabilidade intermédia correspondem 

às vertentes menos declivosas e com cobertura de Leptossolos e Regossolos, com 

valores do índice DRASTIC entre 80 e 99. As zonas de menor vulnerabilidade 

encontram-se nas encostas mais inclinadas, especialmente aquelas onde predominam 

afloramentos rochosos. Neste caso, o índice DRASTIC assume valores menores, ou 

iguais, do que 79. 
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4.6. Importância das aluviões do leito da Ribeira de Palhais 

Ao longo do vale da Ribeira de Palhais existem diversos açudes, os quais condicionam 

a circulação da água superficial e subterrânea. 

Com efeito, durante os reconhecimentos de campo realizados ao longo do vale verificou-

se que estes açudes modificam profundamente a dinâmica dos depósitos aluvionares, 

uma vez que, a montante destas estruturas, os referidos depósitos são bastante mais 

espessos do que seriam em condições naturais, chegando a atingir espessuras 

superiores a 3 m (figuras 79 a 81). 

Durante a época seca, o leito da ribeira fica em grande parte sem caudal. Porém, a água 

armazenada nas aluviões associadas aos açudes continua a circular num meio 

subterrâneo com elevada porosidade intergranular.  

A erosão hídrica na zona imediatamente a jusante dos açudes é intensa, originando 

depressões no leito rochoso da ribeira, as quais podem atingir vários metros de 

profundidade e, normalmente, acumulam água. Em estiagem, este armazenamento é 

abastecido por fluxo hídrico proveniente das aluviões, o qual emerge na base dos 

açudes, bem como em fraturas no leito rochoso (figuras 82 e 83). 

Figura 79 – Depósitos aluvionares associados a um açude. 

Em zonas onde o vale é mais encaixado, os depósitos aluvionares no leito da ribeira 

têm menor volume, enquanto em zonas menos encaixadas, o leito é mais largo, 

havendo depósitos aluvionares com maior volume (figuras 82 e 83). 
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Figura 80 - Troço da ribeira mais estreito, com depósito aluvionar de menor volume. 

Figura 81 - Troço da ribeira mais largo, com depósito aluvionar de maior volume. 
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Figura 82 - Observa-se a água a circular a partir da base do açude. 

Figura 83 - Emergência de água em fraturas imediatamente a jusante de um açude, na margem da ribeira de Palhais, 

junto da Drave. 
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Os esquemas das figuras 84 e 85 permitem compreender melhor a variação do nível 

freático ao longo do ano. 

Figura 84 – Perfil longitudinal esquemático do leito da Ribeira de Palhais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85 - Perfil transversal esquemático do leito da Ribeira de Palhais. 

As figuras 84 e 85 apresentam um modelo conceptual da circulação da água no leito da 

Ribeira de Palhais e nos depósitos aluvionares aí existentes. 
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Durante os períodos mais húmidos do ano, a ribeira apresenta fluxo superficial, 

encontrando-se as aluviões saturadas em água. Nesta estação, o caudal da ribeira é 

alimentado pelo escoamento hipodérmico (ou subsuperficial), pelo escoamento 

subterrâneo e pela escorrência superficial. 

Nos períodos mais secos do ano, o escoamento superficial tende a diminuir e, por fim, 

cessa em muitos segmentos da Ribeira de Palhais. No entanto, as aluviões armazenam 

água, a qual sofre escoamento subterrâneo em meio poroso, alimentando, juntamente 

com o fluxo subterrâneo mais profundo (proveniente do aquífero livre em meio fraturado) 

o escasso fluxo superficial que se observa noutros segmentos da ribeira. 

Nestas condições, as depressões existentes no leito da ribeira imediatamente a jusante 

de cada açude tendem a acumular água, a qual constitui uma fonte alternativa de 

abastecimento da aldeia da Drave.  
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5. Considerações finais 

Localizado entre as Serras da Freita, da Arada e de São Macário, o setor da Drave, foi 

alvo do presente estudo, de cariz, marcadamente, multidisciplinar. Com efeito, as 

metodologias e técnicas utilizadas tiveram origem em diversos ramos das Geociências, 

tais como: Geologia, Geomorfologia, Climatologia, Hidrogeologia, Hidrogeoquímica. 

Os primeiros trabalhos consistiram em reconhecimentos de campo, abrangendo a 

geologia, a geomorfologia e a inventariação de pontos de água, e na recolha de 

informação bibliográfica. Os trabalhos de campo, desenvolvidos entre março de 2019 e 

setembro de 2020, contaram com duas campanhas de amostragem de águas, 

subterrâneas e superficiais, para análise química e microbiológica. Foram, ainda, 

realizados outros trabalhos de campo, com o intuito de se reconhecer e compreender o 

melhor possível os fatores que condicionam a movimentação das águas na área em 

estudo. Ainda na fase inicial dos trabalhos, procedeu-se à caracterização geológica, 

geomorfológica, climatológica e pedológica. Toda a informação recolhida nas etapas 

iniciais do trabalho de campo e de gabinete permitiu esboçar um modelo hidrogeológico 

conceptual preliminar, o qual orientou os trabalhos subsequentes. 

O presente estudo focou-se, em grande medida, em parâmetros pertinentes para a 

avaliação da qualidade da água para consumo humano, uma vez que funciona na Drave 

um centro escutista internacional, do Corpo Nacional de Escutas, o qual recebe milhares 

de escuteiros e turistas todos os anos. 

Assim, os trabalhos adotaram um forte pendor hidrogeoquímico, com a medição de 

parâmetros físico-químicos medidos no campo (pH, temperatura e condutividade 

elétrica), mas também na avaliação laboratorial das concentrações dos iões maiores e 

dos metais e na subsequente identificação de fácies hidrogeoquímicas. Foi também 

pertinente a avaliação microbiológica das águas amostradas. 

Ainda foi utilizado um programa SIG open source, o QGIS, e uma aplicação associada, 

GVTool, que permitiu avaliar e representar cartograficamente a vulnerabilidade à 

poluição da água subterrânea através do índice DRASTIC. 

Com base nas observações realizadas ao longo dos trabalhos de inventariação 

geológica e hidrogeológica, assim como durante a medição sistemática dos parâmetros 

físico-químicos no campo (pH, temperatura e condutividade) e com base na tipologia 

dos pontos de água estudados (mina, nascente natural e ribeiras) podem-se distinguir 

dois tipos de águas: as águas de aquíferos freáticos (A1, A4 e A5) e águas superficiais 

(A2 e A3). Os aquíferos livres estão associados a fluxos subterrâneos de cariz local 

(Freeze & Cherry,1979). 



FCUP 

Estudo hidrogeológico no setor da Drave (Norte de Portugal) 
115 

 
 
 

A partir da análise dos resultados da monitorização dos parâmetros de campo 

(temperatura, pH e condutividade elétrica) e das análises químicas, concluiu-se que: 

• De uma maneira geral a temperatura dos pontos de água acompanha a variação 

da temperatura do ar ao longo do ano, registando-se as temperaturas mais 

baixas na campanha de fevereiro de 2020 e as mais altas na campanha de 

outubro de 2019; 

• Os pontos A1 e A4, com influência da galeria de mina, são em média os pontos 

que apresentam pH mais baixo, com valores registados que variam entre 4,76 e 

6,23; 

• Os valores de pH registados na campanha de outubro, em A1 e A4, 

correspondem à época seca e são mais elevados do que os resultados obtidos 

para os mesmos pontos na campanha de fevereiro, referente à época húmida. 

Isto pode estar associado a uma maior disponibilidade de água, o que pode 

promover maior interação água-rocha na galeria da mina; 

• As análises às águas dos pontos de amostragem revelaram valores de 

condutividade elétrica muito baixos, com intervalos entre os 31 µS/cm e os 73 

µS/cm, indicando que as águas são pouco mineralizadas; 

• Os pontos de água A1, A4 e A5, associados a aquíferos livres, tendem a 

apresentarem-se menos mineralizadas, pois os tempos de circulação, bem como 

os períodos de residência destas águas em níveis subterrâneos são muito curtos 

(variam entre poucas horas e alguns dias); 

• A valores de condutividade elétrica para o ponto A5 nas duas campanhas, de 

outubro de 2019 e de fevereiro de 2020, revela uma ligeira oscilação, o que pode 

ser justificado como um efeito de diluição associado à época das chuvas; 

• É importante realçar que ambos os tipos de água presentes estão facilmente 

expostos aos processos biológicos de superfície e a atividades antrópicas 

suscetíveis de alterar a sua composição química e bacteriológica; 

• A análise dos iões maiores vem confirmar que todos os pontos de amostragem 

apresentam águas com composições muito semelhantes, não permitindo fazer 

uma distinção clara entre águas subterrâneas (A1, A4 e A5) e águas superficiais 

(A2 e A5); 

• Os diagramas hidroquímicos, Piper e Stiff, permitiram caraterizar a fácies 

hidrogeoquímica das águas amostradas, ao colocarem em evidência quer 

variações temporais quer espaciais da composição das amostras de água, e 
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também mostrar possíveis relações entre iões de uma mesma amostra (Custodio 

& Llamas, 2001); 

• As águas estudadas apresentam fracas mineralizações e valores de iões 

maiores também baixos, com ligeiras flutuações entre a estação seca e húmida, 

o que é percetível em ambos os diagramas hidroquímicos; 

• De acordo com a classificação proposta no diagrama de Piper, a fácies 

hidrogeoquímica das águas é descrita como cloretada sódica; 

Da análise das concentrações de metais nas águas da área de estudo, salientam-se os 

seguintes pontos: 

• É possível observar que há uma grande anomalia nos valores do ferro (985 µg/L) 

e do alumínio (1029 µg/L) do ponto A1, na campanha de outubro de 2019. Esta 

situação poderá estar relacionada com o facto de, na época seca, a infiltração e 

a circulação na zona não saturada ser menor, o que leva a um efeito de 

concentração destes metais nas águas da galeria de mina; 

• A concentração do arsénio acima do valor paramétrico nos pontos de água A1 e 

A4, é explicada pela paragénese mineral associada às mineralizações de 

volfrâmio. A atividade mineira pode contribuir para o aumento significativo dos 

teores de arsénio nos solos, sedimentos, águas e plantas, o que ode provocar 

um grande impacto na saúde humana; 

Um dos objetivos desta dissertação passou também por caraterizar 

microbiologicamente e avaliar a qualidade da água para consumo humano, sabendo 

que nos dias de hoje, Drave, a “Aldeia Mágica” é um local de passagem para muitas 

pessoas, entre escuteiros turistas e de algumas provas desportivas, sendo por isso 

importante garantir a existência de pontos de abastecimento de água fiáveis e seguros. 

A contaminação fecal de origem animal foi comprovada em todos os pontos amostrados, 

quer pelos resultados laboratoriais quer pela observação direta na área de estudo. 

A análise da vulnerabilidade à poluição da água subterrânea da área de estudo através 

da aplicação do GVTool, permitiu criar um mapa em que é possível verificar as áreas de 

maior e menor vulnerabilidade à poluição dos aquíferos da área de estudo. Em síntese, 

as zonas de maior vulnerabilidade devem corresponder a zonas de fundo de vale 

localizadas ao longo da Ribeira de Palhais. Nestas zonas, o valor do índice DRASTIC é 

maior do que 100. As zonas de vulnerabilidade intermédia correspondem às vertentes 

menos declivosas e com cobertura de Leptossolos e Regossolos, com valores do índice 

DRASTIC entre 80 e 99. As zonas de menor vulnerabilidade encontram-se nas encostas 
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mais inclinadas, especialmente aquelas onde predominam afloramentos rochosos. 

Neste caso, o índice DRASTIC assume valores menores, ou iguais, do que 79. 

Importa ainda salientar, a importância das aluviões do leito da Ribeira de Palhais, que 

condicionam a circulação da água superficial e subterrânea. Durante os períodos mais 

húmidos do ano, a ribeira apresenta fluxo superficial, encontrando-se as aluviões 

saturadas em água. Nesta estação, o caudal da ribeira é alimentado pelo escoamento 

hipodérmico (ou subsuperficial), pelo escoamento subterrâneo e pela escorrência 

superficial. Nos períodos mais secos do ano, o escoamento superficial tende a diminuir, 

podendo cessar em muitos segmentos da Ribeira de Palhais. No entanto, as aluviões 

armazenam água, a qual sofre escoamento subterrâneo em meio poroso, alimentando, 

juntamente com o fluxo subterrâneo mais profundo (proveniente do aquífero livre em 

meio fraturado) o escasso fluxo superficial que se observa noutros segmentos da ribeira. 

 

Considera-se que este trabalho desenvolvido constitui apenas a fase inicial de um 

estudo hidrogeológico, mas que permitiu caraterizar os tipos de água existentes, bem 

como identificar as possíveis causas de poluição das águas superficiais e subterrâneas. 

Em trabalhos futuros, deverão ser realizadas novas companhas de amostragem, e se 

possível acrescentar novos pontos de água à rede de amostragem definida inicialmente. 

Será também importante aprofundar o estudo das aluviões no leito da Ribeira de 

Palhais, a fim de averiguar a viabilidade de uma nova captação de água que abasteça 

a aldeia, sem o problema associado à galeria de mina de uma antiga exploração mineira 

de tungsténio, responsável pela contaminação da água devido ao arsénio e chumbo. 

Quanto à contaminação microbiológica, seria interessante avaliar quais as respostas de 

desinfeção de água existentes no mercado, adequadas à localização da Drave 

(pastilhas de desinfeção; filtros e purificadores portáteis), que permitam a desinfeção da 

água antes da sua utilização. 

Em suma, o trabalho desenvolvido comprova a importância de uma abordagem 

multidisciplinar nos estudos hidrogeológicos, uma vez que a Hidrogeologia é um domínio 

científico de cariz claramente multidisciplinar e interdisciplinar, dada a necessidade de 

se compreender a complexidade das interligações que constituem o ciclo hidrogeológico 

(Domenico & Scwartz, 1998; Fetter, 2001).   
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