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QUERENÇA-SILVES NA SECA DE 2004/2005

1. INTRODUÇÃO
O recurso à utilização de água subterrânea no abastecimento público (doméstico e
industrial) bem como na rega, seja como reforço das reservas hídricas superficiais ou
como origem de água principal, é um expediente recorrente nos climas mediterrânicos
onde a variabilidade intra-anual e inter-anual do regime pluviométrico gera nos regimes
fluviais (e nas albufeiras que os recolhem) sucessões de períodos secos, indutores de
grande stress para as actividades dependentes da água.
A conjugação desta forte sazonalidade climática com a produtividade e tempos de
residência de uma determinada formação aquífera é que faz com que, em determinados
períodos de escassez, a componente subterrânea possa constituir-se como uma
verdadeira alternativa às águas superficiais de complementação das necessidades
hídricas.
Na região do Algarve o abastecimento público encontra-se presentemente centralizado
em origens de água superficiais, nomeadamente nas albufeiras de Odeleite-Beliche, no
sotavento, e na albufeira do Funcho no barlavento. Nesta última região, mercê da falha
endémica de armazenamento superficial disponível, o sistema aquífero Querença-Silves
acaba, pela sua capacidade de armazenamento, por se constituir como uma importante
origem suplementar de água para abastecimento público.
Face ao período seco que está a assolar o País praticamente desde 2001/2002 ─ que
levou já ao depleccionamento extremo da albufeira do Funcho no início do corrente ano
hidrológico de 2004/05 (Figura 1) ─ a primeira tendência na busca de soluções
alternativas à diminuta disponibilidade hídrica nessa origem de água, é recorrer à
tradicional origem alternativa (o sistema aquífero Querença-Silves) para suprir as
necessidades de água de abastecimento às populações. Esta é aliás a situação de
recurso proposta no plano de contingência das Águas do Algarve recentemente
apresentado (SMAAA, 2005).
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Figura 1 – Sucessão de anos deficitários e correspondente variação do volume
armazenado na albufeira do Funcho com as recessões características do esgotamento
fortemente condicionado pelos usos.
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No entanto a própria Figura 1 é elucidativa quanto à fraca recarga proveniente quer dos
três últimos anos hidrológicos quer do semestre húmido do corrente ano de 2004/2005.
Nesse sentido a caracterização, que se irá fazer no capítulo 3 deste relatório, do estado
actual das reservas nesse sistema aquífero após um período deficitário de três anos e
meio constituem a primeira medida da viabilidade de utilização do seu armazenamento
subterrâneo como verdadeira alternativa de complementação.
Posteriormente é intuito do presente estudo avaliar o stress hídrico a que o sistema
aquífero Querença-Silves poderá ser submetido caso as hipóteses de gestão
preconizadas no citado plano de contingência sejam operacionalizadas, contribuindo
para a tomada de uma decisão de gestão enquadrada numa exploração sustentável do
sistema aquífero que evite a sua sobreexploração.
Face ao peso das extracções particulares existentes no sistema aquífero,
nomeadamente para rega ─ de difícil quantificação e controlo ─ a racionalização das
extracções geralmente permitidas em ano médio bem como a verificação de novas
extracções é da maior relevância.
Assim, após a caracterização da situação de referência, será analisado numa primeira
fase o comportamento futuro do sistema aquífero face às extracções regulares
permitidas em ano médio. Seguidamente será apreciado o efeito de novas extracções
(propostas para Benaciate) na intensificação do abaixamento piezométrico. Para tal
será utilizado um software de modelação matemática, GMS (Groundwater Modelling
System), que utiliza o conceituado modelo MODFLOW do USGS.

2. HIDROGEOLOGIA
Do ponto de vista hidrogeológico individualizam-se na região do Algarve duas unidades:
o Maciço Antigo, de fraca aptidão aquífera, e; a Bacia Sedimentar, que corresponde a
uma área de cerca de 1/3 do total da região algarvia.
É na Bacia Sedimentar que se situam os principais sistemas aquíferos, os quais se
estendem essencialmente ao longo da costa. Dada a concentração das actividades
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económicas no litoral, são os sistemas mais meridionais que, sofrem maiores pressões
em termos de consumo de água e de ocupação do solo, conducentes, normalmente a
uma degradação da qualidade da água, por vezes associado a uma não
sustentabilidade a nível das necessidades visto tratarem-se de aquíferos costeiros.
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Figura 2 – Sistemas aquíferos do Algarve.
O sistema aquífero Querença-Silves corresponde ao mais importante sistema aquífero
da região do Algarve devido à sua natureza cársica, à sua espessura e dimensão bem
como à sua capacidade de regularização anual e interanual.

3. ANÁLISE DAS SÉRIES PIEZOMÉTRICAS
A análise descritiva das séries piezométricas disponíveis (relativamente extensas em
diversos pontos deste sistema aquífero) fornece uma primeira caracterização do estado
actual das reservas subterrâneas após um período pluviométrico deficitário de três anos
e meio.
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Essa caracterização é importante pois constitui a primeira medida da viabilidade de
utilização do presente armazenamento subterrâneo como verdadeira alternativa de
complementação das necessidades hídricas.
Para exemplificação da dinâmica envolvida nos processos de extracções em sistemas
aquíferos e dos perigos de sobreexploração do potencial de armazenamento desses
sistemas recorre-se na Figura 3 à analogia do vaso com plantas sobre o qual ocorrem
entradas de água (precipitação) e saídas de água (exsurgências por nascentes e leitos
de rios, e extracções) representadas pela fenda na base:
a) quando em termos médios o valor das entradas é igual ao das saídas o sistema
está em equilíbrio num nível elevado, que oscila para baixo e para cima
consoante o ano pluviométrico é mais seco ou húmido;
b) se forem adicionadas novas extracções (representadas por um novo rombo no
vaso), as extracções sobrepõem-se à capacidade de regeneração do sistema
através da precipitação fazendo com que surja uma tendência sistemática de
depleccionamento;
c) após este distúrbio, se forem interrompidas as novas extracções (fecho do
rombo), atinge-se um novo equilíbrio entre entradas e saídas do sistema mas
com um novo nível médio de oscilação, mais baixo do que o anterior, com
repercussões sobre os ecossistemas dependentes (as plantas, no exemplo do
vaso, representativas dos ecossistemas associados aos caudais de base nos
rios que ficam desta feita diminuídos).
Foi com base nestes simples princípios que em estudos anteriores de modelação do
aquífero (ORLANDO, 2001b) se constatou que para valores próximos do percentil 20 a
recuperação era muito lenta e dificultada por inversões de fluxo junto às zonas de
descarga, junto ao rio Arade, tornando-se este influente no sistema aquífero ─ com a
agravante de vir afectado pela maré neste troço.
Assim, foi estabelecido o percentil 20 como o limiar a partir do qual se limitariam as
3
extracções bem como o valor máximo a extrair nestas condições (47 hm ) de forma a
evitar a sobreexploração do sistema. Esta disposição foi inclusive utilizada nos estudos
de simulação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Barlavento
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(OLIVEIRA, 2002) de suporte à necessidade de criação de uma nova origem na região:
a albufeira definida pela construção da barragem de Odelouca.

Fig.3 - Analogia entre a sobreexploração de um sistema aquífero e o distúrbio
provocado por um rombo num vaso de plantas.

Para análise da tendência evolutiva da quantidade dos recursos hídricos subterrâneos
do sistema aquífero Querença-Silves recorreu-se à rede de monitorização de vigilância
piezométrica em operação, desde a década de 80, pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) Algarve, tendo-se seleccionado 10 pontos de
monitorização do nível piezométrico, com séries históricas significativas, os quais se
distribuem pelo sistema aquífero englobando os três sectores do sistema ─ Este (E),
Central (C) e Oeste (W).
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Na Figura 4 é possível observar a distribuição dos pontos de monitorização
seleccionados para a presente análise bem como as séries históricas e os principais
pólos de extracção de água para abastecimento público existentes – Vale da Vila, Silves
e Albufeira.
Nessa mesma Figura são apresentados os valores da média, do percentil 20, do
percentil 10 e do percentil 5 para confrontação da magnitude dos mínimos já atingidos.
Da análise da Figura 4 verifica-se que foi em 1995 que se registaram os níveis de água
subterrânea mais baixos desde que há registo, resultantes do longo período de seca do
início dos anos 90 que culminou no final do ano de 1995. A recuperação rápida dos
níveis piezométricos durante o início do ano de 1996 ficou a dever-se à
excepcionalidade das precipitações nesse ano extremamente húmido.

Figura 4 – Séries piezométricas e estimativas mensais dos níveis médios e percentis
20, 10 e 5.
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Convém ter presente que a ocorrência de um ano tão húmido após um longo período de
seca, como havida em 1996, não é probabilisticamente significativa, pelo que na
simulação a que se procederá no capítulo seguinte será verificada a recuperação dos
níveis de seca actuais perante um ano de 2005/2006 de ocorrência média tendo por
base o princípio da precaucionaridade.
Na Figura 4 é ainda possível identificar valores piezométricos baixos também no ano
hidrológico de 1990/2000, quando estes atingiram o percentil 20. Nos três últimos anos
hidrológicos – 2001/02, 2002/03 e 2003/04 – os níveis piezométricos têm oscilado em
torno da média.
Analisando agora em pormenor (Figura 5) os níveis piezométricos dos seis primeiros
meses (Outubro a Março) do ano hidrológico 2004/05 sobrepostos aos limiares da
média e dos percentis 20, 10 e 5, verifica-se que os valores observados no presente
ano hidrológico reflectem a ausência de recarga significativa no semestre húmido,
apresentando uma recessão progressiva caracterizada, nos piezómetros localizados a
W, por transições do percentil 20, em Janeiro, para o percentil 5, em Março, e nos
piezómetros localizados a E, por transições do percentil 20 para o percentil 10.
Por outras palavras, apesar dos níveis observados não corresponderem aos menores
valores observados em toda a extensão da série de tempo eles correspondem já, na
generalidade, aos menores valores observados nesta época do ano.
É ainda expectável que os níveis continuem a baixar quer porque os valores da recarga
no semestre seco são de uma magnitude inferior, quer pelo aumento das perdas dos
totais precipitados pela evapotranspiração quer pelo aumento das extracções,
principalmente devido às necessidades de água para agricultura e para a população
flutuante relacionada com o turismo.
A quantificação precisa desses abaixamentos piezométricos previsíveis constituem
objecto do próximo capítulo.
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Figura 5 – Níveis piezométricos no ano hidrológico 2004-05 e estimativas mensais dos
níveis médios e percentis 20, 10 e 5.

4. MODELAÇÃO DO SISTEMA
Como foi já referido é intenção deste capítulo prever o comportamento do escoamento
subterrâneo do sistema aquífero na actual situação de ausência de recarga significativa
no semestre húmido conjugada com níveis piezométricos inferiores ao percentil 20.
Essa previsão é feita para dois cenários de exploração das reservas subterrâneas: com
o regime de extracções previsto em condições médias; com intensificação das
extracções segundo proposta do Plano de Contingência das Águas do Algarve.
Para prever as diversas condições de escoamento no sistema aquífero Querença-Silves
(M5) utilizar-se-á a simulação matemática.
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4.1. Metodologia
Mediante a utilização de um modelo matemático pretendeu-se simular o escoamento
subterrâneo do sistema aquífero M5 quando sujeito a diversas pressões
antropogénicas.
As principais fases do processo de modelação foram:
1) Simulação em regime de equilíbrio, para calibração. Após a construção do
modelo e tendo em conta que do ponto de vista hidrogeológico o sistema
aquífero M5 corresponde a um meio heterogéneo, procurou-se testar e
calibrar o modelo em regime de equilíbrio, com as extracções, recarga e
níveis piezométricos de 1984, altura em que se supõe que o sistema se
encontra mais próximo do seu estado natural (com menos extracções).
2) Simulação em regime transitório do escoamento subterrâneo ao longo do
ano hidrológico 2004/2005. Considerou-se 2004/2005 como um ano seco,
com pluviosidade idêntica à de 1994/1995, para os meses em que ainda não
se dispõe de informação sobre a precipitação. Considera-se que esta
hipótese reflecte uma situação extrema pelo que em termos de
precaucionaridade convém prever o comportamento do sistema nestas
situações. De seguida modelou-se 2005/2006 como um ano médio em
termos pluviométricos, reproduzindo a situação ocorrida em 1999/2000
utilizando para tal os valores mensais de precipitação respeitantes a esse
ano. O objectivo é inferir também sobre a recuperação do sistema.
Quanto às restantes entradas e saídas do modelo consideraram-se as
captações de Vale da Vila, as captações de Silves e Albufeira para
abastecimento e também as extracções para agricultura. Para estas últimas
optou-se por distribuir 47 hm3 pelos vários concelhos tendo em conta a taxa
de retorno e distribuição espacial e temporal tal como consta nos Planos de
Bacia Hidrográfica. As saídas naturais principais são as nascentes do bordo
W (principalmente as de Estômbar), fazendo-se o fluxo predominantemente
para aí.
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4.2. Aplicação do modelo
Para a construção do modelo matemático do sistema recorreu-se ao software GMS
(Groundwater Modelling System) que utiliza o conceituado modelo MODFLOW do
USGS.
Na fase de construção do modelo foram utilizados vários tipos de dados,
nomeadamente: inventário das saídas naturais do sistema (nascentes); locais com
determinação do valor da transmissividade e logs de furos com informação da
profundidade de perfuração e captação de água. Dispunha-se ainda de diversas
estações udométricas com valores mensais de precipitação para a área em estudo.
Refira-se que a informação utilizada foi previamente tratada em SIG e importada para o
modelo.
Foi igualmente tida em conta a distribuição das linhas de água principais ─ de salientar
o rio Arade, que contacta directamente com o bordo SW do sistema, e as ribeiras de
Alte, Algibre e Alcantarilha. O escoamento superficial dá-se preferencialmente para S,
sendo a rede de drenagem pouco desenvolvida em virtude de atravessar um meio
cársico. No que diz respeito ao relevo pode-se observar que o mesmo é mais
acidentado e com cotas mais elevadas no sector E e N.
Tratando-se de um sistema cársico com alguma complexidade tomou-se logo de início a
decisão de considerar apenas uma unidade, ou seja, uma única camada no modelo.
Pelas mesmas razões optou-se por considerar que se trata de um aquífero livre.
O objectivo primeiro é estabelecer um modelo em regime de equilíbrio que se aproxime
tanto quanto possível da configuração piezométrica base, reportada a Novembro 1984,
altura em que se supõe que o sistema se encontra mais próximo do seu estado natural,
com menos extracções.
As condições base para a construção do modelo do sistema aquífero foram as
seguintes:
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- período de simulação: time steps diários, com início em 1/10/2004 e a terminar em
1/10/2006. Outputs apenas para os finais de cada mês (dia 1 do mês seguinte às 00:00
horas) num total de 24 períodos.
- pacotes utilizados: Layer Property Flow; Recharge; Well; General Head; Drain e Horiz.
Flow barrier.
- unidades globais: metro e dia;
- topo e base do aquífero: consideraram-se respectivamente a superfície topográfica e a
cota -200 m.
- condições de fronteira: considerou-se todo o sistema aquífero com limite impermeável
excepto no local das nascentes do bordo W (principal saída do modelo), onde se
assumiu que as nascentes mais a jusante do rio Arade (pontos verdes na Figura 6)
servem também de entrada de alguma água com as marés (células tipo ‘general head’)
e que as restantes, um pouco mais a montante, comportam-se como drenos, reduzindo
o caudal e secando quando o nível piezométrico desce abaixo da cota da nascente.
- recarga: através do balanço hídrico foram estimados os valores de percolação
(recarga eficaz) para a região. Face ao conhecimento que se tem do sistema e também
porque o sector E tem uma carsificação importante aliada a um relevo protuberante,
considerou-se um coeficiente de percolação (0.9) triplo do do sector W. Deste modo
acentua-se o carácter de zona de recarga do sector E e de armazenamento no sector
W. Foi ainda considerado não haver recarga nas zonas cobertas por depósitos
quaternários.
- condutividade: foram consideradas três sectores com valores distintos de
condutividade — uma para o extremo E (com fronteira ocidental sensivelmente ao longo
da isopieza 20 da Figura 6), outra para um pequeno sub-sector intermédio (entre a
anterior fronteira e a linha de quebra definida pela ribeira de Quarteira), e a restante
para W. Estes valores resultaram da avaliação da transmissividade dos furos existentes,
e do conhecimento hidrogeológico (valores dentro dos normais para um calcário pouco
a muito carsificado) estimaram-se então as três condutividades, 50 m/dia para o sector
W, 1 m/dia no sub-sector central e 0.05 m/dia para o sector E. Em relação ao exercício
de modelação anterior do mesmo autor (ORLANDO, 2001a) considerou-se que no
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sector W a condutividade teria de ser maior uma vez que os níveis se têm apresentado
inferiores ao previsto. Incluiu-se ainda uma barreira hidráulica manipulando a sua
condutividade hidráulica para reforçar esta separação entre sectores (sector este e subsector central), tão evidente nas medições piezométricas.
- anisotropia, armazenamento específico e cedência específica: considerou-se o valor 1
para anisotropia (ausência) e 0.0175 por metro para o armazenamento específico, com
igual valor para a cedência específica.
O resultado da modelação corresponde a superfícies piezométricas expressas em
metros.
Regime de equilíbrio
Reproduzir/modelar a situação natural, sem extracções, para calibrar o modelo por
comparação com a piezometria de 1984. A superfície piezométrica respectiva foi obtida
por krigging recorrendo previamente à análise dos variogramas.
O resultado do modelo, em regime de equilíbrio, pode-se observar na Figura 6.

Figura 6 – Superfície piezométrica referente à situação natural.
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Conforme expectável o fluxo subterrâneo resultante do modelo está em concordância
com a piezometria de 1984, isto é, efectua-se essencialmente de E para W, excepto no
extremo SW em que inflecte para o rio Arade.

Regime transitório nos anos hidrológicos 2004/2005 e 2005/2006
Nesta simulação consideraram-se como entradas do sistema a recarga respeitante à
precipitação disponível até Fevereiro de 2005, seguida de precipitação mensal
equivalente ao ano hidrológico de 1994/1995 e depois de 1999/2000. Para piezometria
inicial considerou-se a de Setembro 2004 (Figura 7).

Figura 7 – Superfície piezométrica de Setembro de 2004.
Foram excluídas da piezometria inicial estações que se consideraram não ser
representativas e que adulteravam a superfície piezométrica resultante da interpolação
IDW que em alguns casos poderão corresponder a aquíferos suspensos (Figura 8).
No respeitante às saídas consideraram-se, numa primeira fase da simulação, os valores
de extracções de abastecimento público das câmaras de Silves e Albufeira bem como
as extracções de Vale da Vila segundo o regime inicialmente previsto (Figura 9).
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Figura 8 - Hipótese assumida para os valores
piezométricos espúrios da parte Oeste.

Figura 9 - Extracções de abastecimento público.
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Encontram-se igualmente representadas na Figura 9 as extracções pretendidas pelas
Águas do Algarve para as futuras 10 captações de Benaciate, as quais foram
adicionadas numa segunda fase da simulação aos valores de extracções considerados
na primeira fase de simulação com um regime idêntico ao de Vale da Vila e igualmente
a extrair um total de 13 hm3/ano.
Por outro lado a contribuição da rega (47 hm3) foi distribuída por concelho, segundo os
dados do Plano de Bacia das ribeiras do Algarve, incluindo extracções e retorno ao
sistema aquífero (cerca 20%), distribuição espacial (por cada célula do modelo) e
temporal (mês). O resultado desta simulação pode ser analisado nas figuras 10 a 15.

Figura 10 – Superfície piezométrica ao fim de 1 mês - 1/11/2004

Figura 11 – Superfície piezométrica ao fim de 9 meses - 1/7/2005
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Figura 12 – Superfície piezométrica ao fim de 1 ano - 1/10/2005

Da análise da sequência das superfícies piezométricas resultantes do modelo verificase uma certa independência do sector E relativamente ao sub-sector central e ao
grande sector W. Isto deve-se não só ao facto de existir uma separação hidráulica entre
os dois grandes sectores mas prende-se também com a concentração das principais
captações no sector W. De facto, os níveis no sector E variam muito pouco ao longo do
ano devido essencialmente às flutuações na recarga. No sector W já não se verifica o
mesmo. Este sector é fortemente influenciado pelas várias captações com caudais
elevados (ex. 150 L/s) e regimes elevados, principalmente nos meses de verão.
No final do mês 9 (1/7/2005) (Figura 11) é bem visível um decréscimo generalizado dos
níveis no sector W, principalmente no bordo mais ocidental, com consequente
diminuição significativa dos caudais das nascentes.
Ao fim de um ano (1/10/2005) (Figura 12) a situação é já bastante preocupante. Com
um período de estiagem muito seco e um aumento das extracções no mesmo período,
resulta um rebaixamento significativo dos níveis no sector W dando-se inclusivamente
inversão de fluxo, e consequente contribuição de água salobra vinda do mar pelo rio
Arade. Verifica-se igualmente que o cone de rebaixamento (Figura 13) provocado pela
concentração das extracções de Vale da Vila atinge o seu máximo de extracção neste
____________________________________________________________________________
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mesmo período. Nas Figuras 10 a 12 são também visíveis os rebaixamentos
significativos mas mais localizados proporcionados pelas extracções das captações de
Albufeira.

Figura 13 - Cone de rebaixamento no meio do sector W do sistema aquífero (visto
de Norte para Sul) ao fim de um ano de simulação sem extracções em Benaciate.

Passando para o segundo ano de simulação, mas agora com a recarga proveniente da
precipitação de um ano médio, pode-se constatar que, mantendo-se o mesmo regime
de extracções, no mês de Julho (Figura 14) e no mês de Setembro (final do período de
simulação – Figura 15) o sistema não consegue recuperar e acentua-se o rebaixamento
em todo o sector W, chegando a atingir níveis significativamente inferiores ao nível
médio da água do mar indiciando entrada de água salobra pelo rio Arade.
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Figura 14 – Superfície piezométrica ao fim de 1 ano e 9 meses - 1/7/2006

Figura 15 – Superfície piezométrica ao fim de dois anos - 1/10/2006

Teste do Sistema face ao Aumento das Extracções
Considerando agora a segunda hipótese de extracções na simulação (adicionando-se
às extracções de abastecimento público os valores previstos pelas Águas do Algarve
para Benaciate), os resultados podem-se observar nas figuras 16 a 21.
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Figura 16 – Superfície piezométrica ao fim de 1 mês - 1/11/2004

Figura 17 – Superfície piezométrica ao fim de 9 meses - 1/7/2005

Da análise da sequência das superfícies piezométricas resultantes do modelo continua
a verificar-se uma certa independência do sector E relativamente ao W. Os níveis no
sector E variam muito pouco ao longo do ano devido essencialmente às flutuações na
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recarga. O sector W é ainda mais influenciado pelas várias captações com caudais
elevados e regimes elevados, principalmente nos meses de verão.
No final do mês 9 (1/7/2005) (Figura 17) denota-se uma descida mais acentuada dos
níveis no sector W relativamente ao cenário anterior, principalmente no bordo mais
ocidental, com consequente diminuição significativa dos caudais das nascentes.
Ao fim de um ano (1/10/2005 – início do próximo ano hidrológico), Figura 18, a situação
é bastante preocupante. Com um período de estiagem muito seco e um aumento das
extracções no mesmo período agravadas pelas novas extracções em Benaciate, resulta
um rebaixamento mais significativo dos níveis no sector W continuando-se a registar
inversão de fluxo, e consequente contribuição de água salobra vinda do mar pelo rio
Arade.

Figura 18 – Superfície piezométrica ao fim de 1 ano - 1/10/2005

Na Figura 19 é evidenciado o segundo cone depressionário na região de Benaciate
adicionalmente ao cone depressionário da região de Vale da Vila, também ela mais
depleccionada.
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VALE DA VILA

Figura 19 - Cone de rebaixamento principal no meio do sector W (Vale da Vila) do
sistema aquífero (visto de NO para SE) ao fim de um ano de simulação e cone
secundário de rebaixamento em Benaciate.

Passando para o segundo ano de simulação, mas agora com precipitação de um ano
médio, pode-se constatar que, mantendo-se o mesmo regime de extracções, no mês de
Julho (Figura 20) e no mês de Setembro (final do período de simulação – Figura 21) o
sistema não consegue recuperar e acentua-se o rebaixamento em todo o sector W,
indiciando entrada de água salobra pelo rio Arade, atingindo os níveis valores inferiores
à primeira simulação.

Figura 20 – Superfície piezométrica ao fim de 1 ano e 9 meses - 1/7/2006
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Figura 21 – Superfície piezométrica ao fim de dois anos - 1/10/2006

Na Figura 22 são incorporados aos gráficos piezométricos correntes (representados
originalmente na Figura 5) os valores das estimativas do modelo, sendo elucidativas as
implicações quer do regime actual de exploração previsto para Vale da Vila quer o
reforço das extrações através de Benaciate.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente relatório foram produzidos elementos novos imprescindíveis para a tomada
de decisão quanto à futura gestão do sistema aquífero Querença – Silves (M5).
Foi caracterizada a situação em final do mês de Março, final do semestre húmido e
ponto de partida para as grandes utilizações de água quer para rega quer para o apoio
ao turismo.
Essa caracterização evidenciou níveis piezométricos que reflectem a ausência de
recarga significativa no semestre húmido, apresentando uma recessão progressiva
caracterizada, nos piezómetros localizados a W, por transições do percentil 20, em
Janeiro, para o percentil 5, em Março, e nos piezómetros localizados a E, por transições
do percentil 20 para o percentil 10.
____________________________________________________________________________
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Fig. 22 - Níveis piezométricos resultantes da modelação numérica.
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Por outras palavras, apesar dos níveis observados não corresponderem aos menores
valores observados em toda a extensão das séries de registo eles correspondem já, na
generalidade, aos menores valores observados nesta época do ano.
É ainda expectável que os níveis continuem a baixar quer porque os valores da recarga
no semestre seco são de uma magnitude inferior, quer pelo aumento das perdas dos
totais precipitados pela evapotranspiração quer pelo aumento das extracções,
principalmente devido às necessidades de água para agricultura e para a população
flutuante relacionada com o turismo.
A quantificação precisa desses abaixamentos piezométricos previsíveis resultou da
modelação numérica tendo sido obtidas projecções preocupantes para dois tipos de
exploração: a utilização plena dos furos de Vale da Vila; o reforço de extracções em
Benaciate.
A mudança de um regime distribuído de captações, mais ou menos dispersas pelo
sistema aquífero M5, no passado, para um esquema de concentração de captações em
Vale da Vila, tem como consequências previsíveis nas actuais condições de reserva
hídrica uma alteração da superfície piezométrica a nível geral e implicações importantes
a nível local que podem originar inclusivamente fluxo de água superficial proveniente do
rio Arade para o sistema aquífero.
São expectáveis descidas do nível da ordem de 15 metros no primeiro ano e de 25
metros no ano seguinte se as extracções persistirem e mesmo se o segundo ano for
médio em termos de precipitação. Prevê-se então a formação de um acentuado cone de
rebaixamento na região de Vale da Vila e uma inversão de fluxo junto do rio Arade com
entrada de água de má qualidade para o sistema no bordo W.
Se adicionalmente forem implantados os furos de Benaciate os rebaixamentos previstos
aumentam cerca de 5 metros e expandem a área afectada mais para NE.
Com os resultados da modelação, constata-se que o regime de exploração existente no
sistema não é compatível com a exploração sustentável do recurso hídrico subterrâneo,
devendo ser posta de parte a opção de reforço dada por Benaciate e mesmo a
exploração em Vale da Vila deve ser monitorizada muito de perto para, em caso de

____________________________________________________________________________
DSRH

26

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instituto da Água
Direcção de Serviços de Recursos Hídricos

rebaixamento mais acelerado do que o previsto pelo modelo, diminuir os volumes
captados.
No passado definiu-se o percentil 20 como o limiar a partir do qual deviam ser tomadas
medidas que assegurem a exploração sustentável do recurso, até devido às
implicações com a deterioração da qualidade da água dos sistemas aquíferos da região
(LOPES e RODRIGUES, 2003). Atendendo a que em Março, mesmo sem as
extracções significativas para rega estarem activas, os níveis piezométricos já se
encontram abaixo do percentil 20, considera-se que se devem tomar medidas de modo
a evitar a sobreexploração do sistema.
Como exemplo de medidas a implementar a curto prazo apontam-se: a não autorização
de novas captações de água no sistema aquífero independentemente do fim a que se
destinam; a não autorização de caudais superiores aos já extraídos nos pedidos de
substituição de captações existentes e; a alteração do regime de extracção nas
captações existentes. Refira-se ainda a importância do papel da fiscalização, no sentido
de evitar a construção de captações de água clandestinas.

Direcção de Serviços de Recursos Hídricos, 30 de Março de 2005
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