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RESUMO 

Com o debate contante das alterações climáticas e a escassez dos recursos naturais, cada 

vez se toma uma maior consciência de que o planeta está a mudar e deve-se fazer algo para o 

futuro. 

Um dos recursos mais importantes é a água. Sem ela, o ser humano não consegue viver 

e torna-se, portanto, importante, avaliar a sua qualidade e a quantidade para a população. 

A área de estudo selecionada foi Vila Pouca de Aguiar por possuir um sistema de 

abastecimento maioritariamente subterrâneo. É uma zona no interior de Portugal, pertencente 

ao distrito de Vila Real. Não tem muita população, mas nos meses de julho e agosto, esta acresce 

pelo regresso dos emigrantes e pelos turistas de férias. 

Foi feita uma avaliação quantitativa através do cálculo dos volumes de descarga das 

nascentes, dos furos verticais e da barragem do Torno que ajuda no abastecimento a Vila Pouca 

de Aguiar. Esses valores foram subtraídos mensalmente aos valores do consumo da população 

e foi possível determinar que há algumas zonas com défice de água tais como Vila Pouca de 

Aguiar e Bornes de Aguiar. Para uma melhor gestão dos recursos hídricos, sugere-se que seja 

criado um sistema que conjugue tanto a água subterrânea como a água superficial. As freguesias 

com água em excesso, abasteceriam os reservatórios e aqueles que possuem défice, poderiam 

utilizar esse excesso das restantes, para os seus habitantes. O local proposto seria a região do 

Cabouço pela boa localização, grande coberto vegetal e ainda uma boa disponibilidade de água 

subterrânea durante todo o ano. 

Como não é apenas a quantidade de água que importa, foi feita uma avaliação qualitativa 

dos recursos hídricos da zona em causa. Utilizou-se o método DRASTIC no programa ArcGis 

com o cálculo dos sete parâmetros. Alguns desses parâmetros possuíam alguma percentagem 

de vulnerabilidade em alguns setores do município, mas, quando todos interpolados, foi 

possível determinar que a vulnerabilidade real do município era baixa pois estes possuem 

diferentes pesos no cálculo. Como é uma zona interior em que o solo é aproveitado para fins 

agrícolas, quanto à avaliação qualitativa por possibilidade de contaminação por parte dos 

nitratos, verificou-se que estes validam o método DRASTIC calculado pelo facto de se obter 

algo muito idêntico e relacionado: as zonas mais frágeis, são aquelas com alguma possibilidade 

de contaminação por parte destes. Os nitratos possuem uma relação direta com a precipitação. 

Quanto maior o valor da precipitação, menor é o valor da presença dos possíveis contaminantes. 
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Nos setores em que a precipitação é menor, existem outros fatores que atrasam a infiltração dos 

possíveis contaminantes. Este município tem os seus recursos hídricos a baixa vulnerabilidade 

e estão protegidos, contudo sugere-se na presente dissertação uma melhor gestão e prevenção 

e proteção das águas de Vila Pouca de Aguiar.  

 

Palavras-chave: hidrogeologia, disponibilidade hídrica, água subterrânea, 

vulnerabilidade, contaminação. 
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ABSTRACT 

With the ongoing debate on climate change and the scarcity of natural resources, there 

is a growing awareness that the planet is changing and something must be done for the future. 

One of the most important resources is water. Without it, the human being can not live and it is 

therefore important to evaluate its quality and quantity for the population. 

The study area selected was Vila Pouca de Aguiar because it has a mostly underground 

supply system. It is an area in the interior of Portugal, belonging to the district of Vila Real. 

Not very populated, but in July and August, it is added by the return of emigrants and tourists 

on vacation.  

A quantitative assessment was made by calculating the discharge volumes of the 

springs, the vertical holes and the Torno dam that helps supply Vila Pouca de Aguiar. 

These values were subtracted monthly from the population consumption values and it 

was possible to determine that there are some areas with water deficit such as Vila Pouca de 

Aguiar and Bornes de Aguiar. For better management of water resources, it is suggested to 

create a system that combines both groundwater and surface water. The parishes with excess 

water would supply the reservoirs and those with deficits could use this excess of the rest for 

their inhabitants. The proposed location would be the Cabouço region for its good location, 

large vegetation cover and good groundwater availability throughout the year. 

As it is not just the amount of water that matters, a qualitative assessment of the water resources 

of the area concerned has been made. The DRASTIC method was used in the ArcGis program 

to calculate the seven parameters. Some of these parameters had some vulnerability percentage 

in some sectors of the municipality, but when all interpolated, it was possible to determine that 

the actual vulnerability of the municipality was low because they have different weights in the 

calculation. As it is an inland area where the soil is used for agricultural purposes, as regards 

the qualitative assessment of the possibility of nitrate contamination, it has been found that they 

validate the DRASTIC method calculated by the fact that something very similar and related is 

obtained. Nitrates have a direct relationship with precipitation. The higher the value of 

precipitation, the lower the value of the presence of possible contaminants. In sectors where 
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rainfall is lower, there are other factors that delay the infiltration of potential contaminants. This 

municipality has its water resources at low vulnerability and is protected. However, this study 

suggests better management and prevention and protection of Vila Pouca de Aguiar waters. 

 

 

Keywords: hydrogeology, water availability, groundwater, vulnerability, 

contamination. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

A água sempre constituiu um bem essencial para todos os seres vivos e é, por isso, um 

valioso recurso essencial à vida. Sempre esteve disponível para o Homem na maior parte do 

globo, mas, só atualmente, é que se tomou consciência de que a sua disponibilidade não é para 

sempre (Baptista, 2016). 

Os recursos hídricos superficiais são aqueles em que a água proveniente das chuvas 

escoa superficialmente e encontra-se em mares, lagos, oceanos e rios. Alguma água em vez de 

escoar, infiltra-se formando desta forma os recursos hídricos subterrâneos. A água circula no 

interior da Terra, pelas formações geológicas até atingir os aquíferos e aí é armazenada. 

Nos dias de hoje, devido às alterações climáticas e ao crescimento global, o Homem 

necessita de novas alternativas para o armazenamento e abastecimento de água. A água 

superficial não é suficiente e cada vez mais se exploram novas formas de se obter água através 

dos recursos subterrâneos. 

No concelho de Vila Pouca de Aguiar, o fornecimento de água aos habitantes é feito 

através de águas superficiais e subterrâneas. Devido ao clima da região, nomeadamente nas 

estações quentes, os recursos hídricos subterrâneos contribuem bastante para o abastecimento 

público de água. Na zona em questão existem 4 captações aluvionares, 50 furos verticais e mais 

de uma centena de captações gravíticas que foram desenvolvidos no decurso das últimas duas 

décadas pela Câmara Municipal local (Pacheco & Machado, 2006). 

Estes recursos tendem a ser afetados nos períodos de férias e de Verão. Apesar das 

condições secas e de baixa precipitação nestas alturas, há também um aumento populacional 

com o regresso dos emigrantes. As captações por vezes têm que ser auxiliadas por furos 

verticais e pelas águas superficiais provenientes de lagos. 

Apesar de essencial à vida humana e à economia de todas as regiões do planeta, há 

permanentes ameaças ao ciclo hidrológico e à quantidade e qualidade de água. Essas ameaças 

decorrem devido ao uso excessivo da água para várias atividades humanas e devido à 

possibilidade de contaminação dos aquíferos (Tundisi, 2006). 

A exploração da floresta, a pecuária, a agricultura e a exploração do granito constituem 

as bases económicas com maior afluência no concelho (Teixeira, 2016). Estas são atividades 

que podem contaminar as águas subterrâneas devido aos elementos nocivos existentes em 

pesticidas e detergentes, nas escombreiras das pedreiras, nos dejetos de animais, entre outros. 

A solução para a maioria dos problemas referentes à água está centrada atualmente no 

desenvolvimento de sistemas adequados de gestão e de proteção. Para isso, é necessário fazer 
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um estudo da vulnerabilidade dos recursos hídricos e quais as ameaças existentes na zona de 

Vila Pouca de Aguiar. Para tal, é necessário: 

 

• o conhecimento da distribuição espacial dos recursos hídricos de Vila Pouca de 

Aguiar e as suas características para uma boa perceção da localização e 

quantidade disponível 

 

• o consumo dos seus habitantes para averiguar se há défices em determinadas 

regiões 

 

• a influência da geologia na área a nível de preservação de água subterrânea em 

aquíferos 

 

• os principais focos de contaminação e contaminantes existentes na zona 

 

• O efeito potencial desses focos sobre a qualidade das águas subterrâneas, 

nomeadamente avaliada pela concentração em nitratos 

 

O aumento da utilização de recursos hídricos de origem subterrânea pode ser explicado 

pela menor suscetibilidade de estes serem afetados pela poluição e fenómenos hidrológicos 

como, por exemplo, as secas (Baptista, 2016). 

É por isso importante apostar na valorização da proteção destes recursos para uma 

exploração sustentável, sendo esse o objetivo central do presente estudo. 
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CAPÍTULO I – A ÁREA EM ESTUDO 
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1.1 - Enquadramento Geográfico 

 

A área em estudo compreende o Município de Vila Pouca de Aguiar, pertencente ao distrito 

de Vila Real (Figura 1). Este município abrange de cerca de 437,07 km2, estabelecendo fronteira 

a Sul com Vila Real, a Norte com Chaves, a Este com Valpaços e Murça e a Oeste com Ribeira 

de Pena. É formado por dezoito freguesias, nomeadamente: Alfarela de Jales, Alvão (agregação 

da antiga freguesia de Gouvães, Santa Marta do Alvão, Lixa do Alvão e Afonsim), Bornes de 

Aguiar, Bragado, Capeludos, União das freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros 

(agregação das antigas freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros), Sabroso de Aguiar, 

Soutelo de Aguiar, Telões, Tresminas, Valoura, Vila Pouca de Aguiar, Vreia de Bornes e Vreia 

de Jales. De acordo com o Censos de 2011, acolhe uma população residente de 13 187 

habitantes, sendo um município caracterizado pelo envelhecimento demográfico (MVPA, 

2013). As freguesias com maior população residente distribuem-se na vizinhança dos eixos 

rodoviários principais, concretamente as autoestradas A24 e A7 e as estradas nacionais N2 e 

N206 (Figura 1). 

 

Figura 2 – Localização e população residente da área em estudo discriminada por freguesia e baseada nos censos de 

2011. Indicação da rede rodoviária primordial, concretamente as autoestradas A7 e A24 e as estradas nacionais 

N2 e N206. 
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1.2 - Enquadramento Geológico e Hidrogeológico 

 

 A área em estudo enquadra-se na Sub-Zona Galiza Média Trás-os-Montes, que 

corresponde a um sub-domínio da zona Centro Ibérica (Pacheco & Portugal Ferreira, 1995). É 

um concelho rodeado pelas serras do Alvão e da Padrela, atravessado longitudinalmente 

(segundo NNE-SSW) falha Verin – Penacova também designada por falha de Vila Real (Figura 

2). 

 

Figura 2 – Esboço litológico do município de Vila Pouca de Aguiar (Soares, et al., 2017) 
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A geologia caracteriza-se, essencialmente, por sequências metassedimentares do 

Ordovício superior – Devónico inferior que foram intruídas por granitos Hercínicos. A Norte e 

a Sul, os granitos são de duas micas sin- a tardi-tectónicos, a Oeste são biotíticos e pós-

tectónicos (Martins, 1998). Os metassedimentos são constituídos, essencialmente, por filádios 

quartzosos, xistos carbonosos e quartzitos. Há ainda sedimentos arcósicos, arenosos, argilosos 

e cascalhantos com origem fluvial, lacustre e de vertente, em grande parte depositados ao longo 

do vale tectónico associado à falha de Vila Real, onde também se instalou-se a rede de drenagem 

principal: o Rio Corgo que nasce na sede do município  (Pacheco & Portugal Ferreira, 1995) e 

escoa para sul em direção a Vila Real e ao Rio Douro de que é afluente direto. Além do Corgo, 

o município de Vila Pouca de Aguiar é ainda atravessado pelo Rio Tâmega, no limite Noroeste 

(Figura 2), para onde desaguam os rios Avelames e Louredo que nascem na Serra do Alvão. Na 

Serra da Padrela nascem os Rios Tinhela e Pinhão que escoam para Sudeste. 

O município de Vila Pouca de Aguiar é assim abrangido, maioritariamente, por rochas 

cristalinas fraturadas onde a acumulação e o movimento da água subterrânea dependem da 

densidade e da abertura das fraturas. O forte controlo tectónico da rede hidrográfica, 

nomeadamente o exercido pela zona da falha de Vila Real, evidencia-se pelos traçados 

retilíneos das principais linhas de água de orientação NNE-SSW, ENE-WSW e WNW-ESE, 

pelas mudanças bruscas de direção do rio Avelames (Figura 2), e pelas diversas ocorrências 

hidrominerais nas margens e leitos do rio Avelames e outros locais (Pedrosa, 2011) (Pacheco 

et al., 1999). 

Os aquíferos fraturados da região em estudo, como em geral, são caracterizados por uma 

baixa capacidade de armazenamento, baixa condutividade hidráulica e produtividade reduzida, 

sendo muito sensíveis ao regime pluviométrico no que respeita ao seu restabelecimento anual 

(recarga). São, no entanto, de grande importância para o abastecimento de água público e 

privado da maior parte das pequenas povoações da região, não existindo na maioria dos casos 

outras alternativas (Pedrosa, 2011). A exploração destes aquíferos para fins de abastecimento 

público realiza-se através de captações gravíticas e por furos artesianos que encaminham a água 

para depósitos de abastecimento. 

Embora com pouca expressão no município, ocorrem aquíferos do tipo poroso associados 

aos depósitos sedimentares que, no entanto, são em geral pouco produtivos devido à presença 

de argila que lhes confere baixa permeabilidade. As rochas fraturadas com elevada alteração 

superficial também podem constituir aquíferos do tipo poroso. (Pacheco e Van der Weijden 

2012), num estudo realizado no município de Vila Pouca de Aguiar e dedicado à quantificação 
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de taxas de alteração mineral, estimaram que a espessura média do manto de alteração pode 

atingir 16 metros. Regra geral, a exploração dos aquíferos porosos é feita a partir de poços 

pouco profundos e de grande diâmetro destinados fundamentalmente à rega. 

Além da geologia, as condições geomorfológicas e climáticas também condicionam a 

infiltração, circulação e descarga da água subterrânea na região em estudo. O município de Vila 

Pouca de Aguiar é atravessado por um vale tectónico (falha de Vila Real)  ladeado por duas 

serras (Alvão a Oeste e Padrela a Este). As diferenças de altitude entre o vale e as cumeadas 

das montanhas atingem cerca de 300 metros (Figura 1). Porém, com base em análises isotópicas 

de estrôncio, Pacheco e Van der Weijden (2014a) determinaram que as águas subterrâneas 

utilizadas no abastecimento público às populações circulam a profundidades inferiores a 100 

m, mais concretamente variando entre os 27 e os 96 metros. A comparação entre os diferenciais 

topográfico (300 metros) e hidrológico (27 – 96 metros) permite sugerir que os circuitos 

hidráulicos serão pouco profundos, abrangendo uma rede de fraturas que fecha a profundidades 

inferiores a 100 metros não permitindo a circulação a maiores profundidades. Nesse contexto, 

os circuitos hidráulicos serão de caráter local ou intermédio na classificação de Toth (1963), 

idênticos aos identificados por Pacheco e Van der Weijden (2014b) na bacia hidrográfica do 

Rio Sordo localizada na Serra do Marão perto de Vila Real. 

Relativamente à influência do clima, verifica-se que a região é temperada com estações 

húmidas e frias alternadas com estações quentes e secas. A precipitação anual é de 900 mm no 

setor Nordeste do município e de 1900 mm no setor Sudoeste, como se observa no mapa da 

Figura 3a (Pacheco & Cornelis, 2014). Naturalmente, prevê-se que este gradiente pluviométrico 

tenha influência na descarga média das nascentes e na produtividade dos furos. 

A precipitação anual do concelho tem vindo a diminuir continuamente nas últimas décadas, 

a uma taxa de aproximadamente 6,9% / década, conforme se observa a partir do registo 

pluviométrico da estação de Vila Pouca de Aguiar (Figura 3b), prevendo-se que tal declínio 

pluviométrico também acarrete consequências negativas no que respeita à recarga dos aquíferos 

e por essa via no que respeita à descarda das nascentes e produtividades dos furos. Torna-se 

assim necessário e urgente identificar e caracterizar todas as origens possíveis de água para 

consumo humano, de modo a combaterem-se eventuais défices entre as disponibilidades 

hídricas futuras e o consumo. 
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Figura 3a – Distribuição espacial da precipitação anual no município de Vila Pouca de Aguiar. É evidente o 

gradiente pluviométrico NE-SW, com incremento da precipitação para Sudoeste (Serra do Alvão). 

 

 

Figura 3b – Evolução da precipitação anual nas últimas sete décadas no município de Vila Pouca de Aguiar. Os 

dados de precipitação foram compilados no Sistena Nacional de Informação em Recursos Hídricos 

(https://snirh.apambiente.pt) e referem-se à estação Nacional 05L / 01UG. Adaptado de Soares et al. (2019). 
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1.3 Os Recursos Hídricos de Vila Pouca de Aguiar 

 

No município de Vila Pouca de Aguiar, o abastecimento público de água é realizado com 

recursos hídricos subterrâneos, nomeadamente captações gravíticas (92), furos artesianos (50) 

e uma captação aluvionar (Figura 4a). A título ilustrativo, apresentam-se na Figura 4b 

fotografias de uma captação gravítica localizada em Bornes de Aguiar, de uma captação por 

furo vertical também localizada em Bornes de Aguiar e da captação aluvionar localizada na 

Ribeira do Torno, afluente do Rio Louredo. Esta infraestrutura de abastecimento de água foi 

construída há mais de 30 anos e representa um ativo de grande valor econômico, ambiental e 

social para a comunidade. 

 

Figura 4a – Distribuição espacial da infra-estrutura de abastecimento público ao Município de Vila Pouca de 

Aguiar, constituída por cerca de uma centena de captações gravíticas, meia centena de furos verticais e uma 

captação aluvionar. 
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Figura 4b – Fotos ilustrativas de uma captação gravítica (esquerda), de uma captação por furo vertical (direita / 

cima) e de uma captação aluvionar (direita / baixo) localizadas e utilizadas para abastecimento público ao 

Município. 

 

Com o apoio dos técnicos do município, nos anos de 2005 e 2007 foram realizados 

inventários de localização e caracterização das captações por furo vertical / captação aluvionar 

e gravíticas, respetivamente assinaladas na Figura 4a. Os resultados desses inventários e 

caracterizações foram, no essencial, documentados em dois artigos científicos publicados em 

2012 e 2014 (Pacheco e Van der Weijden, 2012, 2014a). 

Relativamente a 31 dos 50 furos inventariados (Tabela 1), a existência de relatórios técnicos 

fornecidos pelo sondador permitiu compilar informações sobre a profundidade (zi) e caudal (Qi) 

das fraturas atravessadas, bem como estimar a profundidade média (zmed) e produtividade (∑Q) 

de cada captação. A profundidade média de captação ronda os 50 metros.  Relativamente à 

produtividade, verifica-se que ela é influenciada pela precipitação, como aliás se preveria e já 

foi mencionado. No setor NE, onde a precipitação é < 900 mm/ano, a produtividade é <2 m3/h. 

À medida que se move em direção ao setor de SW e a precipitação aumenta até cerca de 1900 

mm/ano, a produtividade também aumenta chegando a 10–20 m3/h em várias áreas. Nos casos 

em que os relatórios técnicos do sondador incluíam resultados de ensaios de bombagem (14 

furos), Pacheco e Van der Weijden (2012) determinaram a condutividade hidráulica (K) do 
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maciço fraturado na vizinhança do furo, estimando valores no intervalo 2.7 ≤ K ×10-6 (m/s) ≤ 

64.6. 

Tabela 1 – Profundidades de interseção de fraturas (zi) produtivas e respetivos caudais (Qi) em furos verticais 

utilizados no abastecimento público a Vila Pouca de Aguiar. Fonte: Pacheco e Van der Weijden (2012). 

Nr Localização 

z z1 z2 z3 z4 z5 z6 zmed Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q 

m m m3·h–1 

1 Balugas 121 85 97         96 0,5 8,5         9 

2 Barreiros 2 101 36 48 60 84     62 1,5 3,0 3,5 4,0     12 

3 Barrela 83 15 33 42 69     41 2,0 0,5 1,5 2,0     6 

4 Bornes 1 90 15 32 47       39 1,0 6,0 8,0       15 

5 Bornes 2 83 19 33 39       36 0,5 3,5 6,0       10 

6 Bornes 3 74 26 46 56       43 3,5 8,5 3,0       15 

7 Bornes 4 80 22 29 40 48     42 0,5 1,5 6,0 7,0     15 

8 Bornes 5 92 27 45 52       48 0,5 3,0 6,0       10 

9 Campo de Jales 1 91 27 43 57 70     48 0,5 4,5 1,0 1,0     7 

10 Campo de Jales 2 130 29 33 57 79 90 120 74 0,5 0,5 1,4 1,0 1,0 1,0 5 

11 Castelo 122 16 27 58 106     70 0,5 0,5 0,5 1,5     3 

12 Covas 100 51 63 68 84 92   75 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0   6 

13 Eiriz 110 56 84 90 96     88 0,5 1,0 3,5 2,0     7 

14 Freixeda 106 15 19 60 72     44 0,2 0,5 0,3 0,5     2 

15 Granja 90 37 52 70       51 1,5 1,0 1,0       4 

16 Lagoa 70 25 30 45       33 1,0 1,0 1,0       3 

17 Montenegrelo 1 151 43 90 103 133     84 0,9 0,6 0,5 0,5     3 

18 Montenegrelo 2 80 30 47 62       43 2,5 3,5 1,0       7 

19 Nuzedo 33 13 22         18 6,0 9,0         15 

20 Reboredo Novo 80 13 27 49       34 0,5 2,5 2,0       5 

21 Santa Marta 92 14 18 37       23 2,0 2,5 2,0       7 

22 Cevivas 88 50 59 76       67 0,3 1,7 2,0       4 

23 Souto 100 18 22 30 40 60   32 2,0 1,0 0,5 1,5 1,0   6 

24 Telões 121 20 23 26 33 38 40 31 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 18 

25 Treminas 112 34 42 96 102     81 1,5 1,0 1,1 4,4     8 

26 Vila Chã 91 70 73 79 82     78 2,0 2,0 4,0 4,0     12 

27 Vilarinho 1 85 19 38 76       51 0,3 0,2 0,5       1 

28 Vilarinho 2 95 31 38 44 60     41 2,0 1,0 1,0 1,0     5 

29 Vilela 1 91 14 17 20 34     27 1,0 1,0 1,0 4,0     7 

30 Vilela 2 110 7 10 61       18 1,0 1,5 0,5       3 

31 Vreia de Jales 121 19 43         38 0,3 1,2         2 

 

As descargas em algumas das nascentes inventariadas foram monitorizadas em 25 

reservatórios (ver locais de monitorização na Figura 4a) que no total recolhem a água de 44 

nascentes, ou seja cerca de 50% do total de nascentes inventariadas (Pacheco e Van der 

Weijden, 2014a). A monitorização ocorreu durante 522 dias, entre maio de 2007 e Outubro de 

2008, abrangendo dessa forma dois anos hidrológicos (Tabela 2). Essa monitorização permitiu 
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avaliar a disponibilidade hídrica das captações gravíticas bem como estimar a recarga ocorrida 

entre os dois anos hidrológicos. 

A descarga média anual ronda 1,25 Mm3, mas os valores variam consideravelmente dentro 

do município. Nos setores NW e NE, a descarga anual é frequentemente < 5000 m3 por 

nascente, enquanto no setor SE pode atingir 100000 m3. A variação da descarga também é 

expressiva no tempo. As menores descargas ocorrem em agosto e variam de 300 a 2900 m3/mês. 

Neste mês, a capacidade municipal, considerando a contribuição de todas as nascentes, fica 

próxima a 83000 m3. Esse valor é 20% menor que a vazão média mensal ( 104000 m3/mês). 

Tabela 2 – Parâmetros das nascentes monitorizadas incluindo as suas coordenadas (X,Y), o tipo de rocha, a 

altitude de emergência em metros, a precipitação na vizinhança do local em mm, a descarga (Q) e o volume 

anual de recarga (Vr). Fonte: Pacheco e Van der Weijden (2014a). 

Local Nome 

X Y 
Nº de 

nascentes 

Tipo de 

rocha 

Altitude P 

Tempo - t (dias) 

Recarga 

(mm.ano-1) 0 69 171 206 234 263 333 361 396 450 480 522 

m m m mm.y-1 Descarga - Q (L.min-1) 

1 Barbadães de Cima 248951 509717 1 gr 847 1090 40,0 28,2 31,3 30,0 29,0 28,5 27,8 38,2 28,0 24,0 24,3 23,3 17 

2 Valoura 249170 510689 1 gr 600 1077 31,6 29,5 25,7 27,1 26,7 29,0 21,1 26,3 31,1 29,0 24,7 20,5 16 

3 Soutelinho do Monte 247761 511827 2 gr 706 1100 85,7 57,1 40,0 32,7 42,0 45,4 30,0 19,1 18,3 17,9 20,8 17,9 11 

4 Eiriz 246584 508926 1 gr 747 1188 16,7 17,1 18,5 15,7 14,7 13,5 14,5 14,2 14,2 13,8 13,1 12,9 9 

5 Barbadães de Baixo 247654 509443 3 gr 762 1146 46,2 36,1 55,4 56,0 49,4 57,9 52,5 70,0 56,0 56,0 35,0 30,0 7 

6 Bornes de Aguiar 245313 506486 1 mts 899 1241 37,5 24,0 13,5 9,8 9,8 16,6 24,0 56,0 28,0 21,0 15,3 11,2 11 

7 São Martinho 244806 507021 1 mts 817 1247 24,0 20,0 13,1 4,7 6,0 5,5 4,3 20,0 17,5 14,7 12,2 9,8 4 

8 Filhagosa 247122 504415 1 mts 863 1208 20,7 11,5 7,0 4,5 3,7 12,7 10,6 29,0 24,7 14,5 11,2 8,4 5 

9 Filhagosa 2 247365 503571 1 mts 801 1206 13,8 11,8 4,8 3,6 2,8 6,4 12,6 44,2 31,1 19,1 12,9 8,4 3 

10 Soutelo do Mato 238686 510105 1 gr 852 1379 11,3 8,2 4,7 4,5 4,0 4,1 3,9 8,3 9,8 9,1 8,4 6,6 4 

11 Rebordochão 242389 508161 2 gr 692 1294 66,7 42,9 45,9 46,7 57,5 60,0 71,8 120,0 105,0 56,0 44,2 44,2 18 

12 Gralheira 239265 496807 2 gr 731 1404 10,9 10,2 4,2 2,2 3,8 17,4 21,0 33,6 28,0 9,8 6,4 4,7 2 

13 Tourencinho 238606 494931 2 gr 735 1415 54,6 36,5 21,8 26,0 23,3 76,4 84,0 93,3 93,3 40,0 31,1 24,0 9 

14 Guilhado 242725 502424 1 gr 1015 1288 37,5 25,0 17,1 14,0 11,6 31,1 52,5 60,0 49,4 28,0 24,7 20,0 18 

15 Zimão 239639 497310 1 gr 748 1383 85,7 56,0 27,7 24,0 28,0 280,0 210,0 93,3 93,3 70,0 46,7 31,1 54 

16 Soutelo de Aguiar 238569 500947 3 gr 777 1404 60,0 37,5 12,4 11,5 7,0 42,0 70,0 210,0 115,1 42,0 33,1 17,5 6 

17 Bairro Retornados VPA 241979 504080 2 mts 783 1290 54,5 60,0 50,0 46,9 44,2 44,2 38,2 44,2 38,2 33,6 33,6 30,0 12 

18 Vila Meã 243828 506318 2 mts 694 1274 46,2 30,0 18,6 17,9 17,9 36,5 175,0 105,0 76,4 20,0 15,8 12,5 14 

19 Campo de Jales 244196 501234 1 gr 985 1237 33,3 24,0 15,9 2,8 15,0 105,0 140,0 1680,0 140,0 56,0 29,0 93,3 91 

20 Parada 241524 499387 1 gr 1023 1313 46,2 40,0 36,0 28,0 29,0 54,9 71,2 105,0 84,0 64,6 44,2 35,0 31 

21 Lagoa (deposit) 250332 509287 3 mts 1066 1070 16,2 15,8 14,0 15,0 13,5 22,1 20,0 20,5 18,7 35,0 26,3 15,8 4 

22 Lagoa 2 (spring) 250090 508218 1 mts 1047 1094 20,0 15,0 8,5 6,8 8,3 1,0 13,5 24,0 24,7 20,5 8,1 5,8 7 

23 Quintã de Jales 242511 496024 4 gr 833 1293 42,9 37,5 34,3 33,8 30,5 84,0 93,3 140,0 105,0 60,0 56,0 42,0 5 

24 Cidadelha de Aguiar 234732 503926 5 gr 723 1310 31,6 31,6 31,4 32,3 31,8 35,0 35,0 168,0 168,0 93,3 56,0 49,4 4 

25 Carrazedo do Alvão 240503 504792 1 mts 960 1586 50,0 4,0 3,6 9,3 3,6 9,3 9,6 24,7 17,9 8,2 7,0 4,9 7 
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O poço aluvial foi instalado no rio Torno e garante 0,5 Mm3/ano de abastecimento de água 

subterrânea. Esse poço, com 2,5 m de diâmetro, foi cavado no leito do rio até 7 a 8 m de 

profundidade. A escavação atravessou o depósito aluvial e o granito subjacente. No depósito 

aluvial, dois drenos horizontais de 5 a 6 m de comprimento e 40 cm de largura foram instalados 

ao longo das direções a montante e a jusante do rio e ligados ao poço. Esses drenos, de fibra de 

vidro coberta por geotêxtil foram instalados sobre um leito de cascalho. No fundo da captação, 

dois furos horizontais de 50 m de comprimento foram perfurados no leito rochoso granítico 

para melhorar a captação de água subterrânea em direção ao poço aluvionar. Nos dois casos, a 

perfuração foi realizada com 7,5 cm de diâmetro. 

Em regra, as águas subterrâneas da região são pouco mineralizadas, apresentam pH ácido a 

ligeiramente ácido e têm como fácies hidroquímica predominante, a bicarbonatada cálcica ou 

sódica (Pedrosa, 2011). 

Quanto à qualidade da água subterrânea para consumo humano verifica-se que o pH é 

geralmente inferior ao recomendado (Anexo VI do Decreto-Lei 236/98 de 1 de agosto), sendo 

de referir, relativamente aos restantes parâmetros analisados, que apesar de serem detetados 

nitratos e valores anómalos de potássio, nunca foram atingidos os valores máximos 

recomendados, constantes na legislação vigente. 

O consumo de água subterrânea no município de Vila Pouca de Aguiar quase duplicou nas 

últimas duas décadas (Figura 5a), passando de aproximadamente 0,6 Mm3/ano em 1995 para 

1,1 Mm3/ano em 2011 (https://www.pordata.pt/). O aumento percentual médio foi de 4,4%/ano. 

O crescimento não estará relacionado ao aumento populacional, pelo contrário, pois a 

população diminuiu cerca de 2000 pessoas durante o mesmo período (de 15000 para 13000 

habitantes, aproximadamente). 

 

Figura 5. (a) Consumo de água subterrânea no município de Vila Pouca de Aguiar no período 1995–2011, 

compilado com base em registros municipais. Evolução da população residente no período 2001–2011 

(https://www.pordata.pt/). (b) Consumo de água subterrânea em função do tipo: pago pelos moradores, uso 

público (não pago) e clandestino ou relacionado a perdas na rede. 
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A causa do aumento do consumo, de 29 m3/ano/habitante para 51 m3/ano/habitante, terá sido 

a diversificação dos usos da água, por exemplo na lavagem de louça com máquina de lavar, 

irrigação de jardins particulares, lavagem de carros, entre outros. Conforme se ilustra na Figura 

5b, o consumo total compreende a água legalmente descarregada da rede pública e paga pelos 

moradores (61%), as perdas não detetadas ou o consumo clandestino (10%) e o consumo 

público relacionado à irrigação de jardins municipais, manutenção de piscinas municipais, 

abastecimento de água a organizações de interesse público (clubes esportivos locais, corpo de 

bombeiros), entre outros usos (29%). 

Para o ano de 2004 foi possível obter, a partir dos registos do município, o consumo pago 

por habitante e agregado por tipologia de captação, que se apresenta na Tabela 3. Verifica-se 

uma distribuição idêntica entre as captações gravíticas, que sustentam o sistema no período 

húmido, sendo complementadas no período seco pelos furos verticais. A captação aluvionar 

destina-se, essencialmente ao abastecimento à sede do concelho. 

 

 

Tabela 3 - Consumo de água em Vila Pouca de Aguiar, no ano de 2004, por habitante e agregado por tipo de 

captação. Os valores referem-se a consumos pagos. No total, o consumo pago totalizou cerca de 0,48 Mm3. 

Tipo de Captação Consumo em 2004 (%) Habitantes Consumo per capita 

(m3/hab.ano) 

Captação Aluvionar 36 4300 40 

Furos Verticais 34 5840 28 

Captação Gravítica 30 4840 30 

 

1.4  Usos do Solo e Focos Potenciais de Contaminação 

 

O município de Vila Pouca de Aguiar apresenta uma matriz de uso e ocupação do solo 

caracterizada essencialmente por espaços florestais (45,4%) e agrícolas (24%), sendo ainda 

importante a ocupação por espaços seminaturais (22,7%) compostos por matos, áreas de 

vegetação herbácea e zonas de vegetação esparsa ou rocha nua (Tabela 4). As áreas antrópicas 

integram os aglomerados populacionais e as vias rodoviárias da rede fundamental, 

representando apenas 3% da área do município. 

A distribuição espacial dos usos e ocupações do solo apresentam-se na Figura 6. A ocupação 

agrícola domina no vale tectónico da falha de Vila Real, que se estende de sul para norte por 

Telões, Soutelo de Aguiar, Bornes de Aguiar, Sabroso de Aguiar. Este tipo de uso e ocupação 
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domina, ainda, embora alternando com extensas áreas seminaturais, nos setores SE e SW do 

município, integrados nas Serras da Padrela e do Alvão, respetivamente. Os setores Norte e NE, 

embora apresentem alguma ocupação agrícola, são dominados pela ocupação florestal. 

 

Tabela 4 – Uso e ocupação do solo no município de Vila Pouca de Aguiar, referente ao ano de 2012. Fonte: 

http://www.dgterritorio.pt/dados_abertos/clc/. 

Uso e ocupação do solo Área (km2) Percentagem 

Áreas florestais 199 45,4 

Áreas agrícolas 105 24,0 

Áreas semi-naturais 99 22,7 

Espaços de transição 21 4,8 

Áreas antrópicas 13 3,0 

 

Figura 6 – Distribuição espacial dos usos e ocupações do solo no município de Vila Pouca de Aguiar, referente 

ao ano de 2012. Fonte: http://www.dgterritorio.pt/dados_abertos/clc/. 
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Os locais que podem constituir focos de contaminação das águas subterrâneas apresentam 

uma distribuição irregular na área do município, encontrando-se na maioria dos casos em 

associação com os núcleos populacionais e com as áreas de exploração agropecuária (terrenos 

agrícolas e de pastagem) ou industrial (p.e., Sabroso de Aguiar), tratando-se em qualquer dos 

casos de focos com potencial para eventual contaminação difusa das águas subterrâneas. 

Para além das áreas dos aglomerados populacionais e dos espaços agropecuários e 

industriais, referem-se as unidades de criação intensiva de animais (ovinos, caprinos, bovinos 

e suínos), hortos, estufas, unidades com atividade de transformação de pedra (ativas ou 

inativas), oficinas auto / sucatas, cemitérios, ETAR´s. 

As vias de comunicação, que ligam as diferentes localidades, particularmente as asfaltadas, 

constituem elementos lineares ao longo dos quais existe um potencial poluente. O município é 

dotado, na quase totalidade da sua área, de infraestruturas de saneamento básico. 

Na Figura 7 ilustram alguns dos focos acima enumerados. 

 

Figura 7 – De cima para baixo e da esquerda para a direita, área de pastagem e de produção de pasto; horto; 

estufas em ambiente urbano; exploração ovícola; ETAR; instalação de transformação de pedra. 

De entre os aglomerados populacionais, dada a sua dimensão, destaca-se em primeiro lugar 

a sede do concelho, mas também as freguesias de Bornes de Aguiar / Pedras Salgadas e Telões, 

onde o número de habitantes é > 1500. Das vias de comunicação destaca-se a autoestrada A24 

e a estrada nacional N2 (ligação Vila Real Chaves). Os restantes pontos poluentes associam-se 

principalmente aos ou à periferia dos aglomerados populacionais e apresentam características 



29 
 

pontuais. A actividade agrícola constitui um exemplo de poluição com características difusas, 

particularmente manifestada nas áreas envolventes aos núcleos populacionais e ao longo do 

vale dos rios principais e seus tributários, sendo especialmente importante na região por onde 

circula o Rio Avelames. A exploração pecuária, sobretudo a associada com bovinos e ovinos, 

em regime de estábulo ou em campo aberto, revela-se com elevado potencial poluente. 

Sublinham-se os locais onde essa concentração é maior: Pedras Salgadas e Sabroso de Aguiar. 

As unidades de exploração podem conter várias dezenas de animais. 

As unidades de atividade extrativa apresentam elevada concentração na zona de Pedras 

Salgadas. Por outro lado, existem algumas unidades de transformação de pedra, dispersas pelo 

município ou concentradas na área industrial de Sabroso de Aguiar, enquanto as oficinas auto, 

sucatas e postos de abastecimento de combustível ocorrem aqui e ali por todo o concelho. 
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2.1 – Avaliação da quantidade de água disponível e consumos 

 

O presente estudo pretendeu avaliar as vulnerabilidades dos sistemas hídricos do concelho 

de Vila Pouca de Aguiar, focando-se a análise nos aspetos da quantidade e da qualidade. Nesta 

seção, descreve-se a metodologia utilizada para se avaliar a relação entre as disponibilidades 

hídricas de água subterrânea, à escala anual, e o consumo público de água nessa mesma escala. 

Em termos espaciais, o detalhe da análise é o limite da freguesia, pelo que a avaliação 

quantitativa da relação “disponibilidade hídrica versus consumo” permitirá identificar as 

freguesias que apresentam maior fragilidade relativamente ao abastecimento público de água. 

Os dados de base para a análise realizada compreenderam a produtividade dos furos (Tabela 

1), as disponibilidades hídricas das nascentes (Tabela 2) e os consumos de água (Tabela 3), 

anunciados na caracterização da área de estudo. As coordenadas de localização das origens de 

água subterrânea (p.e. valores X, Y da Tabela 2) permitiram espacializar as disponibilidades e 

por essa via realizar a análise à escala da freguesia. Os registos municipais de consumo de água, 

existentes à escala da aldeia, foram agregados à escala da freguesia (em muitos casos as 

freguesias integram diversas aldeias), de modo a colocar os dados de consumo no mesmo 

contexto espacial das disponibilidades. O processamento espacial dos dados recorreu ao 

software ArcMap, Sistema de Informação Geográfica (SIG) da ESRI 

(http://www.esriportugal.pt/). 

A última coluna da Tabela 1 descreve a produtividade máxima (Q, m3/h) de 31 dos 50 

furos utilizados para abastecimento público. No sentido de se avaliar a disponibilidade hídrica 

do município referente à utilização dos furos, considerou-se o caudal de exploração aplicável 

(cerca de 70% da capacidade máxima) conjugado com o regime de exploração de cada 

captação. Relativamente ao regime, com base em informações do município considerou-se uma 

bombagem de 8h por dia, com exceção dos furos de abastecimento à freguesia de Bornes de 

Aguiar em que se considerou 12h por dia. Assim, a disponibilidade hídrica anual de cada furo 

calculou-se pela expressão: 

 

𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒐𝒔 𝒇𝒖𝒓𝒐𝒔 = Q × 0,7 × 8h × dias do ano (1a) 

 

𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒐𝒔 𝒇𝒖𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑩𝒐𝒓𝒏𝒆𝒔 = Q × 0,7 × 12h × dias do ano (1b) 

 

http://www.esriportugal.pt/
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No sentido de se estimar a disponibilidade hídrica dos furos sem relatório técnico, 

relativamente aos quais não foi possível averiguar da produtividade, optou-se por se obter 

valores através de interpolação espacial. Para isso, criou-se no ArcMap uma shapefile de pontos 

inserindo na mesma a localização dos furos indicados na Tabela 1, ou seja furos com 

produtividade conhecida. De seguida, utilizando a ferramenta de interpolação Spatial Analyst 

Tools > Interpolation > Topo to Raster desse mesmo software estimou-se a produtividade em 

todo o território do município de Vila Pouca de Aguiar. Finalmente, utilizando a ferramenta 

Spatial Analyst Tools > Extraction > Sample sobre o resultado da operação anterior obteve-se 

o valor da produtividade nos locais dos 19 furos sem produtividade conhecida. As 

disponibilidades decorrentes da bombagem nestes furos obtiveram-se aplicando a Equação 1a 

às produtividades estimadas. 

Finda a estimativa das disponibilidades hídricas referentes a cada furo, procedeu-se à 

contabilização da disponibilidade hídrica correspondente a cada freguesia. Esse cálculo baseou-

se no somatório das disponibilidades de cada captação considerando a freguesia em que é 

realizado o abastecimento de água pela mesma. 

O procedimento de avaliação seguido para as captações gravíticas foi em tudo idêntico ao 

descrito nos parágrafos anteriores para as captações por furo vertical. Porém, no caso das 

captações gravíticas os dados de partida foram os caudais medidos em cada nascente, 

representados na Tabela 2. Essas descargas instantâneas foram monitorizadas em 25 locais 

(representando 44 nascentes) do município de Vila Pouca de Aguiar durante 522 dias. Para 

essas nascentes, a disponibilidade hídrica corresponde ao volume de água subterrânea 

descarregado anualmente. Esse volume foi estimado considerando o valor médio dos caudais 

medidos (Q,  em L/min), utilizando-se seguinte expressão: 

 

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥 =
𝑄 × 60 min× 24h × dias   do ano 

1000
 m3/ano (2) 

 

No sentido de se estimar o valor da descarga anual nas nascentes utilizadas no abastecimento 

de água relativamente às quais não se conhecem os caudais (48 nascentes),  procedeu-se por 

interpolação espacial tal como no caso dos furos. Para isso, os volumes anuais medidos nos 25 

locais foram associados a uma base de dados SIG (shapefile do tipo ponto), representada na 

componente gráfica por esses locais e na componente alfanumérica pelos valores do volume. 

Essa shapefile foi processada no ArcMap utilizando a já referida ferramenta de interpolação 

(Spatial Analyst Tools > Interpolation > Topo to Raster), que permitiu a espacialização dos 
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volumes, ou seja a sua estimativa em todo o espaço abrangido pelo município. De seguida, para 

se proceder à estimativa do volume descarregado no local de cada uma das 48 captações 

gravíticas sem registo de caudal utilizou-se a ferramenta Spatial Analyst Tools > Extraction > 

Sample do ArcMap sobre o resultado da operação anterior de interpolação de volumes. 

Finalmente, obteve-se a disponibilidade hídrica de cada freguesia somando os volumes 

estimados em função da freguesia onde é realizado o abastecimento.  

Para finalizar o cálculo das disponibilidades hídricas do concelho de Vila Pouca de Aguiar, 

em uso no abastecimento público de água, resta avaliar os volumes afluentes ao açude instalado 

no Rio Torno a montante do qual se localiza a captação aluvionar que abastece a sede do 

município, bem como interpretar o regime de exploração nessa captação em função da tipologia 

e dimensão da albufeira gerada pelo açude. Para jusante do açude existe uma estação 

hidrométrica (Santa Marta do Alvão – 05K/01H) com registo de caudais desde há várias 

décadas (período 1955 – 2011), que se ilustra na Figura 8. 

 

Figura 8 – Enquadramento da estação hidrométrica de Santa Marta do Alvão e do açude do Rio Torno com as 

respetivas bacias hidrográficas localizadas a montante . 
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A Figura 8 também ilustra o posicionamento das bacias hidrográficas localizadas a montante 

da estação e do açude. O caudal médio anual medido na estação e no referido período rondou 

1,5 m3/s, embora a Figura 9 evidencie uma ligeira tendência de decréscimo dos escoamentos 

fluviais. As descargas médias mensais nesse mesmo local apresentam-se na Tabela 5. 

Considerando o posicionamento da bacia hidrográfica do açude no interior da bacia da estação, 

podem estimar-se os caudais na seção do açude em função dos caudais medidos na estação e 

da proporção entre as áreas das duas bacias (negligenciam-se eventuais diferenças de 

precipitação média sobre as duas bacias), que também se apresentam na Tabela 5: 

𝐐𝐚ç𝐮𝐝𝐞 =
𝐴𝑎ç𝑢𝑑𝑒

Aestação
× Qestação m3/ano (3) 

 

Figura 9 – Evolução do caudal fluvial na estação hidrométrica Santa Marta do Alvão – 05K/01H no período 

1955 – 2011 A linha a tracejado assinala a tendência de decréscimo dos caudais verificada nesse período. 

 

Quadro 5 – Caudais médios mensais na estação hidrométrica Santa Marta do Alvão – 05K/01H no período 1955 

– 2011, e estimativa dos caudais na seção do açude do Rio Torno considerando a relação descrita pela Equação 

3. 

Mês 

Bacia hidrográfica a montante da estação 

hidrométrica 05K/01H 

Bacia Hidrográfica a 

montante do acude do Rio 
Torno 

Caudal (m3/s) Volume (Mm3) Volume (Mm3) 

Jan 3,2 8,4 6,0 

Fev 3,2 8,3 6,0 

Mar 2,5 6,5 4,6 

Abr 1,8 4,6 3,3 

Mai 1,1 2,9 2,1 

Jun 0,6 1,5 1,1 

Jul 0,2 0,5 0,4 

Ago 0,1 0,2 0,1 

Set 0,1 0,3 0,2 

Out 0,7 1,8 1,3 

Nov 1,7 4,5 3,2 

Dez 3,0 7,8 5,6 

Total 47,34 33,86 
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Considerando os caudais estimados, verifica-se que os volumes anuais afluentes à seção do 

açude rondam os 33,86 Mm3 (Tabela 5). Porém, não é de considerar que a totalidade destes 

volumes sejam aproveitáveis no abastecimento público de água ao município de Vila Pouca de 

Aguiar, pois a tipologia do açude é de “fio d’água” não tendo por isso capacidade de 

armazenamento para além da pequena albufeira gerada pela represa, com cerca de 2840 m2 de 

área de superfície e cerca de 5 metros de profundidade média. Assim, preenchido que esteja 

este pequeno reservatório com cerca de 14 200 m3 de capacidade máxima os caudais afluentes 

descarregam através da represa para jusante não sendo aproveitados para o abastecimento de 

água. 

Considerando os volumes afluentes ao açude (Tabela 5), que são muito superiores à 

capacidade de armazenamento da albufeira, pode interpretar-se que a disponibilidade hídrica 

mínima para abastecimento é o volume total desse reservatório (14 200 m3). Ocorrendo 

consumo (descarga através de bombagem na captação aluvionar), o reservatório será 

novamente preenchido pelos caudais afluentes. No limite, num dado período o abastecimento 

à sede do concelho será sempre garantido a menos que o consumo do mês seja superior ao 

volume afluente desse período. Nos períodos mais secos (p.e., mês de agosto), onde o volume 

anual afluente num ano médio ronda os 100 000 m3 (Tabela 5) podendo ser muito inferior se o 

ano for seco, e onde o consumo na Vila aumenta consideravelmente devido ao retorno de 

emigrantes por motivo de férias, poderão ocorrer défices de abastecimento. 

Em resumo, na análise realizada sobre a sede do concelho, compararam-se numa primeira 

fase os consumos com as disponibilidades hídricas em função dos volumes proporcionados 

pelas nascentes e pelos furos, e numa segunda fase, verificando-se eventuais défices de 

abastecimento na fase anterior, avaliou-se se esses défices podem ser totalmente compensados 

pela água da captação do Rio Torno.  

Os dados relativos ao consumo de água utilizados no presente estudo foram obtidos junto do 

município e representam consumos totais em 2011. Em termos anuais, a distribuição do 

consumo pelas freguesias é a que se apresenta na Tabela 6. 

Conhecidas as disponibilidades hídricas em cada freguesia, proporcionadas pela água das 

captações gravíticas, dos furos verticais e da captação aluvionar, bem como os consumos anuais 

foi realizada uma análise de excedências ou défices de abastecimento atendendo ao diferencial 

entre a disponibilidade e o consumo em cada freguesia. O procedimento geral utilizado nesta 

análise ilustra-se na forma de fluxograma na Figura 10. 
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Figura 10 – Fluxograma geral do procedimento de avaliação de excedências e défices de água no abastecimento 

ao município de Vila Pouca de Aguiar. 
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2.2. – Avaliação da vulnerabilidade dos sistemas aquíferos 

 

2.2.1 – Descrição geral do modelo DRASTIC 

 

O modelo DRASTIC, de avaliação, quantificação e posterior cartografia da vulnerabilidade dos 

recursos hídricos subterrâneos à contaminação foi proposto por Aller et al. (1987), e é constituído por 

sete parâmetros, identificados por cada uma das letras do acrónimo DRASTIC cujo significado será 

apresentado detalhadamente nos parágrafos seguintes. Segundo os autores do método, o DRASTIC 

assume que o contaminante em questão é introduzido no aquífero a partir da superfície utilizando como 

via de propagação a água da chuva que através da infiltração atinge o nível freático contaminando as 

águas subterrâneas. 

A vulnerabilidade é uma propriedade intrínseca de um sistema aquífero e depende da sensibilidade 

do meio aos impactes causados pela natureza e pelo Homem. O contexto biofísico oferece uma certa 

proteção aos aquíferos, no entanto existem áreas que são mais vulneráveis do que outras. A 

vulnerabilidade de um aquífero depende de fatores hidrogeológicos, geológicos e pedológicos 

acomodados nos 7 parâmetros. Apresentam-se na Tabela 7 os parâmetros do índice DRASTIC.  

Tabela 7 – Parâmetros do modelo DRASTIC (Aller et al., 1987). 

Parâmetro (Ponderador) 

D - Profundidade do topo do aquífero (5) 

R - Recarga do aquífero (4) 

A - Material do aquífero (3) 

S - Tipo de solo (2) 

T -Topografia (1) 

I - Impacto da zona não saturada ou vadosa (5) 

C - Condutividade hidráulica do aquífero (3) 

 

O índice DRASTIC é calculado pela expressão: 

 

DRASTIC = (Dp x Di) + (Rp x Ri) + (Ap x Ai) + (Sp x Si) + (Tp x Ti) + (Ip x Ii) + (Cp x Ci) (4) 

 

onde i representa o índice atribuído ao parâmetro em causa e p o seu peso, o qual reflete a sua 

importância relativa, variando de 1 a 5 conforme indicado na Tabela 8. 

Tabela 8 – Peso dos parâmetros DRASTIC (ALLER et al, 1987). 

Parâmetro D R A S T I C 

Peso 5 4 3 2 1 5 3 
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Faz-se notar que esta tabela é aplicável ao designado caso geral. Quando, por exemplo, se reconhece 

numa determinada zona que a contaminação possível se relaciona preferencialmente com pesticidas 

(caso específico), os pesos assumem outros valores. No presente estudo aplicaram-se as ponderações da 

Tabela 8. 

O índice de vulnerabilidade DRASTIC corresponde ao somatório ponderado dos 7 parâmetros 

conforme descreve a Equação 4. Previamente à ponderação, cada parâmetro é dividido em categorias 

que variam de 1 a 10 consoante o potencial de contaminação. Feita essa divisão e a ponderação dos 

parâmetros, o índice pode variar entre 26 (meio pouco vulnerável) e 226 (meio muito vulnerável). 

As zonas de incidência dos parâmetros DRASTIC ilustram-se na Figura 11. De seguida, procede-se 

à descrição de cada parâmetro e da forma como genericamente eles são determinados. Na seção seguinte, 

apresenta-se o modo como cada parâmetro foi determinado no presente estudo.  

 

 
Figura 11 – Ilustração das zonas de incidência dos parâmetros do modelo DRASTIC. 

 

D – Profundidade do topo do aquífero 

Representa a distância entre a superfície da Terra e o nível freático, nos casos em que o estudo incide 

sobre aquíferos livres. Quando se trata de aquíferos confinados, a profundidade é a distância ao topo do 

aquífero, enquanto para aquíferos semi-confinados se deve optar entre a distância ao nível freático ou 

ao topo do aquífero. Este parâmetro é facilmente explicado quando aplicado a aquíferos livres, pois é 

de medição direta em poços. A profundidade do nível freático é um reflexo da extensão da zona não 

saturada, resultando desse facto um trajeto mais longo ou mais curto dos contaminantes até que atinjam 

o nível freático e daí um menor ou maior potencial de contaminação das águas subterrâneas, 
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respetivamente. Aller et al. (1987) consideraram os seguintes intervalos de profundidade do topo do 

aquífero e respetivos índices de vulnerabilidade (Tabela 9a). 

Tabela 9a – Categorias de vulnerabilidade e respetivos índices referentes  ao parâmetro D (Aller et al., 1987). 

D – Profundidade do Topo do Aquífero (m) Índice 

< 1,5 10 

1,5 – 4,6 9 

4,6 – 9,1 7 

9,1 – 15,2 5 

15,2 – 22,9 3 

22,9 – 30,5 2 

> 30,5 1 

 

R – Recarga do aquífero 

É a quantidade de água que se infiltra durante o ano atravessando a zona não saturada até ao nível 

freático. Nesse contexto, um terreno significativamente contaminado mas onde se regista pouca 

precipitação é um terreno onde a recarga é diminuta ou inexistente, e por consequência um terreno pouco 

vulnerável à contaminação da água subterrânea subjacente. Valores elevados da precipitação potenciam 

o aumento da recarga e por conseguinte o potencial de poluição das águas subterrâneas, não obstante 

grandes volumes de recarga poderem favorecer a diluição das substâncias poluentes no aquífero. Aller 

et al. (1987) consideraram os seguintes intervalos de recarga e respetivos índices de vulnerabilidade 

(Tabela 9b). 

Tabela 9b – Categorias de vulnerabilidade e respetivos índices referentes  ao parâmetro R (Aller et al., 1987). 

R – Recarga do Aquífero (mm/ano) Índice 

< 51 1 

51 – 102 3 

102 – 178 6 

178 – 254 8 

> 254 9 

 

A – Material do Aquífero 

Refere-se à capacidade que o material do aquífero (fase sólida) tem para atenuar as concentrações 

dos poluentes na água subterrânea. Nesse contexto, o tipo de rocha bem como as suas características de 

permeabilidade e porosidade influenciam a variação espácio-temporal dessas concentrações. A 

permeabilidade determina o tempo disponível para que diversos processos de atenuação ocorram, tais 
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como absorção / adsorção ou dispersão dos contaminantes, enquanto a porosidade influencia a extensão 

do contacto entre as substâncias poluentes e o material do aquífero e dessa forma a capacidade desse 

material remover os contaminantes da fase líquida para a fase sólida (p.e., por adsorção). Aller et al. 

(1987) consideram os seguintes materiais de aquífero com importância para a atenuação do potencial de 

contaminação (Tabela 9c). Cada material é caracterizado por um intervalo de índices de vulnerabilidade, 

apresentando-se entre parêntesis o índice típico. A escolha do índice a atribuir deve basear-se em 

informação específica sobre o material do aquífero. Se essa informação por ventura não existir, deve 

utilizar-se o índice típico. 

Tabela 9c – Categorias de vulnerabilidade e respetivos índices referentes ao parâmetro A. Na coluna dos 

índices, indicam-se os intervalões propostos pelos autores bem como o índice típico apresentado em parêntesis 

(Aller et al., 1987). 

Parâmetro A – Material do Aquífero Índice 

Xisto argiloso, argilito 1–3 (2) 

Rocha metamórfica/ígnea 2–5 (3) 

Rocha metamórfica/ígnea alterada 3–5 (4) 

Arenito, calcário e argilito estratificados 5–9 (6) 

Arenito maciço 4–9 (6) 

Calcário maciço 4–9 (6) 

Areia e balastro 4–9 (8) 

Basalto 2–10 (9) 

Calcário carsificado 9–10 (10) 

 

S – Tipo de Solo 

Este parâmetro influencia as concentrações dos contaminantes na água do mesmo modo que o 

material do aquífero, mas ao contrário do parâmetro A que incide sobre a zona saturada (Figura 11) o 

parâmetro S reflete o comportamento dos contaminantes numa camada superficial de solo e saprólito 

com espessura normalmente inferior a 2m. No caso do parâmetro S, as propriedades de um solo que 

condicionam a vulnerabilidade do aquífero subjacente à contaminação são: espessura, textura, 

expansibilidade / contractibilidade e teor de matéria orgânica. Considerando a variação destas 

propriedades em diversos tipos de solo, Aller et al. (1987) definiram 11 categorias atribuindo às mesmas 

índices entre 1 e 10 (Tabela 9d) consoante a sua vulnerabilidade. 
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Tabela 9d – Categorias de vulnerabilidade e respetivos índices referentes ao parâmetro S (Aller et al., 1987). 

S – Tipo de Solo Índice 

Fino ou ausente 10 

Balastro 10 

Areia 9 

Turfa 8 

Argila agregada e/ou expansível 7 

Franco arenoso 6 

Franco 5 

Franco siltoso 4 

Franco argiloso 3 

“Muck” 2 

Argila não agregada e não expansível 1 

 

T – Topografia 

No contexto do DRASTIC, a topografia refere-se ao declive do terreno. Este parâmetro condiciona 

a probabilidade de um poluente escoar superficialmente ou de permanecer à superfície durante o tempo 

suficiente para se infiltrar. Por exemplo, para um declive no intervalo 0–2% o potencial de poluição por 

infiltração será máximo, enquanto para um declive superior a 18% será diminuto. Aller et al. (1987) 

definiram cinco classes crescentes de declive às quais atribuíram cinco índices de vulnerabilidade 

decrescentes (Tabela 9e). 

Tabela 9e – Categorias de vulnerabilidade e respetivos índices referentes ao parâmetro T (Aller et al., 1987). 

T – Topografia (declive em %) Índice 

< 2 10 

2 – 6 9 

6 – 12 5 

12 – 18 3 

> 18 1 

 

I – Impacto da Zona Não-Saturada ou Vadosa 

A zona não saturada é caracterizada por um estado de saturação intermitente resultante de um nível 

freático oscilante. A influência desta zona sobre a vulnerabilidade do aquífero é função do tempo de 

contacto entre o material deste horizonte superficial e o poluente, à semelhança do descrito para os 
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parâmetros A e S. Quanto maior for este tempo, mais extenso será o desenvolvimento de processos de 

depuração, nomeadamente biodegradação, neutralização, filtração mecânica, reação química, 

volatilização e dispersão, e nesse sentido maior será a capacidade deste horizonte em contribuir para a 

redução da vulnerabilidade do aquífero. A fracturação nesta zona é particularmente importante pois 

facilita a percolação vertical do poluente até ao aquífero, reduzindo o referido tempo. Aller et al. (1987) 

consideram os seguintes materiais da zona não saturada com importância para a atenuação do potencial 

de contaminação (Tabela 9f). Cada material é caracterizado por um intervalo de índices de 

vulnerabilidade, apresentando-se entre parêntesis o índice típico. A escolha do índice a atribuir deve 

basear-se em informação específica sobre o material que compõe a zona vadosa. Se essa informação por 

ventura não existir, deve utilizar-se o índice típico. 

Tabela 9f – Categorias de vulnerabilidade e respetivos índices referentes ao parâmetro I. Na coluna dos índices, 

indicam-se os intervalões propostos pelos autores bem como o índice típico apresentado em parêntesis (Aller et 

al., 1987). 

I – Influência da Zona Vadosa Índice 

Camada confinante 1 

Argila/Silte 2-6 (3) 

Xisto argiloso, argilito 2-5 (3) 

Calcário 2-7 (6) 

Arenito 4-8 (6) 

Arenito, calcário e argilito estratificados 4-8 (6) 

Areia e balastro com percentagem significativa 

de silte e argila 
4-8 (6) 

Rocha metamórficas/ígneas 2-8 (4) 

Areia e balastro 6-9 (8) 

Basalto 2-10 (9) 

Calcário carsificado 8-10 (10) 

 

C – Condutividade hidráulica do aquífero 

O parâmetro C mede a facilidade da água subterrânea em movimentar-se através de meios 

permeáveis sob influência de um determinado gradiente hidráulico, a qual é controlada pela quantidade 

de vazios interconectados do aquífero, que podem ser poros, fraturas, cavidades ou planos de 

estratificação. Maiores condutividades hidráulicas implicam mais facilidade de circulação da água e dos 

contaminantes e por isso maiores vulnerabilidades do sistema. Aller et al. (1987) consideraram seis 

intervalos de condutividade hidráulica crescentes aos quais atribuíram índices de vulnerabilidade 

também crescentes (Tabela 9g). 
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Tabela 9g – Categorias de vulnerabilidade e respetivos índices referentes ao parâmetro C (Aller et al., 1987). 

C – Condutividade Hidráulica do Aquífero (m/d) Índice 

< 4,1 1 

4,1 – 12,2 2 

12,2 – 28,5 4 

28,5 – 40,7 6 

40,7 – 81,5 8 

> 81,5 10 

 

2.2.2 – Avaliação dos parâmetros DRASTIC no município de Vila Pouca de Aguiar 

 

Cálculo do parâmetro D: 

Para o cálculo do parâmetro D, foram utilizados os níveis hidrostáticos (NHE) medidos em 

alguns dos furos estudados por Pacheco e Van der Weijden (2012) e representados na Tabela 1 

do presente trabalho. O valores do NHE utilizados apresentam-se na Tabela 10. A partir destes 

valores, considerando a localização dos furos (Figura 4a), interpolou-se o NHE para a totalidade 

do município de Vila Pouca de Aguiar utilizando-se a ferramenta Spatial Analyst Tools > Topo 

to Raster do ArcMap. De seguida, converteu-se o mapa raster obtido por essa interpolação no 

mapa correspondente ao parâmetro D utilizando-se a ferramenta Spatial Analyst Tools > 

Reclass > Reclassify, atendendo-se para tal  aos fatores de conversão representados na Tabela 

9a.  

Tabela 10 – Níveis hidrostáticos utilizados no cálculo do parâmetro D. 

Nr 4 5 6 7 8 11 12 15 19 20 21 22 28 30 

NHE m 0,7 9,7 10,4 15,1 3,1 9,5 26,7 18,5 0,0 0,0 1,5 28,9 18,7 1,5 

 

Cálculo do parâmetro R: 

O cálculo do parâmetro R baseou-se nos valores da recarga anual associados às nascentes 

monitorizadas, representadas na última coluna da Tabela 2. Os procedimentos de espacialização e 

reclassificação foram em tudo idênticos aos utilizados no caso do parâmetro D, embora na fase de 

reclassificação, os fatores de conversão tenham sido, naturalmente, os da Tabela 9b. 
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Cálculo do parâmetro A: 

A Tabela 9c  atribui valores de A entre 2 e 6 às rochas ígneas e metamórficas fraturadas. 

Num estudo realizado na bacia hidrográfica do Rio Sordo, Pacheco e Sanches Fernandes (2013) 

detalharam os valores de A em função da densidade de fraturação, porém no presente estudo 

não foi possível seguir esse procedimento por falta de dados detalhados de fraturação para o 

município de Vila Pouca de Aguiar. Em alternativa, optou-se por detalhar os valores de A de 

acordo com a produtividade dos furos estudados. Quanto mais produtivo for o furo maior será 

a permeabilidade e porosidade do aquífero e por isso maior será a sua vulnerabilidade. Para se 

obter o mapa do parâmetro A, interpolaram-se as produtividades médias representadas na 

Tabela 1 considerando a localização dos furos, estendendo-as à totalidade do território do 

município, reclassificando-as de seguida em índices de vulnerabilidade. Na fase de 

reclassificação foram assumidas 5 categorias de produtividade cujos limites foram 

estabelecidos automaticamente pelo algoritmo Natural Breaks do ArcMap. Estabelecidas as 

classes de produtividade, foram-lhes atribuídas as vulnerabilidades 2, 3 , 4, 5 e 6 da menor para 

a maior classe. 

 

Cálculo do parâmetro S: 

A determinação do parâmetro S tomou em consideração as texturas dos tipos de solo 

existentes no município de Vila Pouca de Aguiar, estudadas e documentadas desde a década de 

1990, após a publicação da carta de solos de Trás-os-Montes e Alto Douro pela Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (Agroconsultores e Coba, 1991). Nesse contexto, foram 

atribuídos valores altos de S aos solos de textura arenosa (índice 8) ou franco-arenosa (índice 

7), valores moderados aos solos esqueléticos (índice 5) ou às texturas franco argilosas (índice 

4) e valores baixos à zonas ocupadas por povoados, ou seja com elevado grau de 

impermeabilização. Os valores utilizados resumem-se na Tabela 11. 

Para produzir o mapa do parâmetro S, preparou-se em primeiro lugar a cartografia de solos 

do município de Vila Pouca de Aguiar (shapefile do tipo polígono) a partir da carta de solos de 

Trás-os-Montes, usando a ferramenta Analysis Tools > Extraction > Clip do ArcMap. De 

seguida, criou-se uma coluna designada S na tabela de atributos da referida shapefile, 

atribuindo-se o índice S a cada tipo de solo consoante os valores da Tabela 11. Finalmente, 
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converteu-se o mapa de solos do município num mapa com a distribuição espacial do parâmetro 

S, usando a ferramenta Conversion Tools > To Raster > Covert Feature to Raster. 

Tabela 11 – Valores do parâmetro S atribuídos no presente estudo aos tipos de solo existentes no município de 

Vila Pouca de Aguiar . 

Tipo de solo Parâmetro S 

Antrossolo arenoso 8 

Antrossolo franco-arenoso 7 

Cambissolo 7 

Fluvissolo franco-arenoso 7 

Fluvissolo franco-argiloso 4 

Litossolo 5 

Zonas urbanizadas 3 

 

Cálculo do parâmetro T: 

A determinação do parâmetro T baseou-se no modelo digital de elevação do município 

de Vila Pouca de Aguiar, a partir do qual se determinou o mapa de declives em percentagem 

utilizando-se a ferramenta Spatial Analyst Tools > Surface > Slope. Este mapa foi de seguida 

processado na ferramenta Spatial Analyst Tools > Reclass > Reclassify com o objetivo de se 

produzir o mapa do parâmetro T atendendo aos fatores de conversão da Tabela 9e. 

 

Cálculo do parâmetro I: 

A determinação do parâmetro I baseou-se na seleção de um índice típico, no caso I = 4 por que as 

rochas aflorantes no município estudado são essencialmente ígneas e metamórficas. Foi tomada essa 

opção por desconhecermos qualquer informação acerca da zona não saturada na região. 

 

Cálculo do parâmetro C: 

Para o cálculo do parâmetro D, foram utilizadas as condutividades hidráulicas (K) calculadas 

para alguns dos furos estudados por Pacheco e Van der Weijden (2012) representados na Tabela 

1 do presente trabalho. O valores de K utilizados apresentam-se na Tabela 12. A partir destes 

valores, considerando a localização dos furos (Figura 4a), interpolou-se o K para a totalidade 

do município de Vila Pouca de Aguiar utilizando-se a ferramenta Spatial Analyst Tools > Topo 

to Raster do ArcMap. De seguida, converteu-se o mapa raster obtido por essa interpolação no 
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mapa correspondente ao parâmetro C utilizando-se a ferramenta Spatial Analyst Tools > 

Reclass > Reclassify, atendendo-se para tal  aos fatores de conversão representados na Tabela 

9e.  

Tabela 12 – Condutividades hidráulicas utilizadas no cálculo do parâmetro C. 

Nr 4 5 6 7 8 11 12 15 19 20 21 22 28 30 

Kmed ×10-6 m·s–1 43,60 34,88 57,23 52,82 24,53 2,69 4,64 8,14 31,97 64,63 49,05 3,86 21,19 45,05 

 

2.2.3 – Comparação da vulnerabilidade DRASTIC com indicadores de contaminação 

 

O nitrato na água é vulgarmente utilizado como indicador de contaminação, nomeadamente 

agrícola. Relativamente às águas subterrâneas, espera-se que a concentração de nitratos seja 

reduzida nas zonas pouco vulneráveis do aquífero e que possa ser elevada nas zonas mais 

vulneráveis. Dessa forma, a comparação entre as concentrações de nitratos na água subterrânea 

e os índices de vulnerabilidade DRASTIC pode ser usada como método de validação dos 

resultados do modelo (Pacheco e Sanches Fernandes, 2013). 

No presente estudo, foram utilizadas concentrações de nitratos medidas num conjunto de 

furos distribuídos pelo município de Vila Pouca de Aguiar, alguns coincidindo com os furos da 

Tabela 1 outros não mas também representando captações utilizadas para abastecimento 

público. As coordenadas de localização dos furos e os valores de nitrato medidos apresentam-

se na Tabela 13. Ao contrário dos dados da Tabela 1, que já foram publicados em revistas 

científicas e se encontram disponíveis, os dados da Tabela 13 foram obtidos pelo orientador 

deste trabalho mas nunca foram publicados. Constituem portanto informação original da 

presente dissertação. 

O procedimento de comparação entre as concentrações de nitrato e os índices de 

vulnerabilidade DRASTIC iniciou-se com a determinação da distribuição espacial dos nitratos, 

considerando os seus valores pontuais medidos nos locais dos furos e o resultado da 

interpolação realizada que obteve estimativas do NO3 em todo o município de Vila Pouca de 

Aguiar. Nessa interpolação, tal como anteriormente, utilizou-se a ferramenta Spatial Analyst 

Tools > Interpolation > Topo to Raster. 

O procedimento continuou com a determinação das concentrações médias de nitratos e das 

vulnerabilidades médias avaliadas pelo índice DRASTIC, à escala da freguesia. Para a 

concretização desta tarefa utilizou-se a ferramenta Spatial Analyst Tools > Zonal > Zonal 

Statistics as Table. 
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Finalmente, utilizando-se um gráfico de dispersão no software Excel projetaram-se as 

vulnerabilidades em função das respetivas concentrações de nitratos e interpretaram-se os 

resultados. 

Tabela 13 – Concentrações em nitratos medidas em diversos furos utilizados para abastecimento público de 

água ao município de Vila Pouca de Aguiar. 

Local da captação X (m) Y (m) NO3 (mg/L) 

Alfarela antigo 246939 496933 14 

Barrela 245360 495565 3 

Cabanas 239168 508166 15 

Capeludos 242322 517120 6 

Castelo 237709 500204 43 

Cidadelha de Jales 246621 499546 3 

Colonos de Paredes - Silveira 238348 501957 3 

Freixeda 243035 515302 5 

Gralheira 239469 496870 3 

Granja 252167 501540 0 

Lagoa 250183 509249 10 

Montenegrelo 2 241478 500731 2 

Pensalvos 2 239226 510329 1 

Reboredo Novo 248866 498840 2 

Sabroso de Aguiar 244822 513058 10 

Santa Marta 232808 504290 3 

Souto 236417 498442 3 

Telões 236333 498429 1 

Trandeiras 235900 505665 14 

Treminas 251533 501824 1 

Vales 251286 499543 3 

Vila do Conde 249847 514892 2 

Vilarelho 248308 504592 11 

Vilarinho 2 240322 516005 0 

Vilela 1 242434 513922 24 

Vilela 2 242668 513709 8 
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CAPÍTULO III – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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3.1- Disponibilidade hídrica do município de Vila Pouca de Aguiar 

 

A distribuição espacial das descargas das nascentes ilustra-se na Figura 12. Representa-se a 

distribuição média anual (Figura 12a) e a distribuição referente ao mês agosto (Figura 12b) para 

mostrar o decréscimo considerável dos caudais neste mês (para cerca de 1/10) relativamente 

aos valores médios. Em ambos os casos são evidentes os gradientes Norte-Sul, com o setor Sul 

do município a proporcionar descargas muito superiores ao setor Norte. 

 

Figura 12 – Distribuição espacial da descarga das nascente e da produtividade dos furos. 
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A distribuição espacial da descarga das nascentes observada nas Figuras 12a,b, 

nomeadamente os referidos gradientes Norte-Sul, são explicáveis pelos gradientes da 

precipitação anual (Figura 12c) pois estes também apresentam uma tendência geral de 

decréscimo de Sul para Norte. Na Figura 12c, para além do gradiente da precipitação ilustra-se 

também a distribuição espacial da produtividade média dos furos, obtida por interpolação dos 

valores avaliados nas captações da Tabela 1. Neste caso, não é evidente nenhum gradiente 

espacial, o que sugere a influência de outros parâmetros, para além da precipitação, na 

produtividade dos furos, por exemplo da geologia. 

A distribuição espacial das descargas anuais e das produtividades que se ilustra na Figura 12 

foi obtida a partir dos valores avaliados nos locais designados “nascente monitorizada” e “furo 

com avaliação de caudal”. Porém, o abastecimento público de água ao município de Vila Pouca 

de Aguiar faz-se a partir da totalidade das nascentes e furos identificados na referida figura, 

designados “nascente” e “furo”, respetivamente. Assim, para se avaliar a disponibilidade 

hídrica total das nascentes e dos furos, estimaram-se, por amostragem digital, as descargas 

anuais das nascentes e as produtividades dos furos, nos locais onde não existe informação 

medida. Esta amostragem realizou-se através da aplicação da ferramenta Spatial Analyst Tools 

> Extraction > Sample do ArcMap ao conteúdo da Figura 12, usando-se como base da 

amostragem as distribuições espaciais das descargas anuais e das produtividades e como alvo 

os locais das nascentes e dos furos não providos de informação medida relativamente a estes 

parâmetros. De seguida, agregaram-se os valores por freguesia para posteriormente se proceder 

à análise de vulnerabilidades (défices de abastecimento).  Na Tabela 14, concretamente nas 

colunas sob o cabeçalho “Disponibilidade hídrica”, apresentam-se os volumes hídricos 

disponíveis anualmente para abastecimento ao município de Vila Pouca de Aguiar, 

relacionados com a exploração das captações gravíticas e dos furos verticais. 

O consumo público de água agregado por freguesia em 2011 apresenta-se na coluna com o 

mesmo nome da Tabela 14. Nesse ano, verificou-se um consumo total próximo de 1,1Mm3, 

destacando-se os consumos na sede do concelho (0,25 Mm3/ano) e em Bornes de Aguiar (0,2 

Mm3/ano) porque no seu conjunto representam cerca de metade do total do consumo municipal. 

As diferenças entre as disponibilidades hídricas anuais e os respetivos consumos mostram-

se nas últimas colunas da Tabela 14. A coluna V(N)-C descreve a diferença entre as 

disponibilidades hídricas resultantes da exploração das captações gravíticas e o consumo nas 

freguesias. As diferenças negativas verificadas em 6 freguesias (Vila Pouca de Aguiar, Bornes 

de Aguiar, União das freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros, Sabroso de Aguiar, 
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Bragado, e Capeludos) expõem a vulnerabilidade destes territórios ao abastecimento exclusivo 

por este tipo de captação. Assim, nestas freguesias é fundamental o suplemento de água 

subterrânea por outras captações, nomeadamente captações por furo vertical ou outras. Na 

coluna V(N)+V(F)-C descrevem-se as diferenças entre disponibilidades e consumos 

considerando o suplemento proporcionado pela exploração dos furos verticais. Verifica-se que, 

com este contributo, apenas Vila Pouca de Aguiar e Sabroso de Aguiar permanecem com 

défices, que no caso de Vila Pouca de Aguiar são supridos pela captação aluvionar do Torno e 

em Sabroso de Aguiar por transferências de água provenientes de freguesias com excedente 

(p.e. Vreia de Jales ou Tresminas, que apresentam excedes quer em termos anuais quer em 

agosto; ver Tabelas 14 e 15). 

Tabela 14 – Resultados da avaliação de vulnerabilidades hídricas anuais referentes ao abastecimento público de 

água ao município de Vila Pouca de Aguiar, marcadas por diferenças negativas entre as disponibilidades hídricas 

decorrentes da exploração das captações gravíticas (V(N)) e dos furos verticais (V(F)) e os consumos em cada 

freguesia (C(2011)). Consideram-se separadamente as vulnerabilidades assumindo o abastecimento exclusivo 

pelas nascentes (V(N)-C) e o abastecimento conjugado envolvendo as nascentes e os furos verticais 

(V(N)+V(F).C). As designações Nr(N) e Nr(F) indicam o número de nascentes e furos usados no abastecimento 

de cada freguesia, respetivamente. 

Freguesia A (ha) 
População 

(2011) 

Disponibilidade hídrica Consumo Diferenças 

Nr(N) 
V(N) 

(m3/ano) 
N(F) 

V(F) 

(m3/ano) 

C(2011) 

(m3/ano) 
V(N)-C V(N)+V(F)-C 

Alvão 5306,6 875 13 119470 2 53143 72256 47214 100357 

Soutelo de Aguiar 1736,6 638 5 82397 3 52685 56110 26288 78973 

Alfarela de Jales 1375,2 401 1 47025 4 51111 36735 10290 61401 

Telões 4521,8 1485 9 142628 6 91981 85771 56857 148838 

Vreia de Jales 4727,8 966 9 278385 4 64634 66617 211768 276402 

Tresminas 5592,3 415 9 81025 8 129329 31913 49112 178441 

Vila Pouca de Aguiar 2290,6 3290 8 148549 4 42550 257056 -108507 -65957 

Bornes de Aguiar 4543,0 2049 16 169032 7 143433 200277 -31245 112189 

União das freguesias de 

Pensalvos e Parada de 
Monteiros 

4716,8 350 4 16223 3 35135 26499 -10277 24859 

Sabroso de Aguiar 877,0 624 1 9309 1 8176 57182 -47873 -39697 

Vreia de Bornes 1773,1 654 7 77306 1 14371 45229 32077 46447 

Bragado 2612,6 542 3 19083 2 35157 46448 -27365 7792 

Valoura 1491,4 376 3 28698 1 14283 28209 489 14773 

Capeludos 2141,7 442 4 26993 4 82114 89002 -62009 20105 

Total 43707 13107 92 1246124 50 818102 1099303 146820 964922 
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Quando a análise é realizada à escala do mês mais crítico do ano, Agosto, por conjugar 

descargas de nascentes muito reduzidas com consumos exacerbados pelo retorno de emigrantes 

para gozo de férias, o número de diferenças negativas V(N)-C (abastecimento só por nascentes) 

aumentam significativamente (Tabela 15) aumentando também o número de diferenças 

V(N)+V(F)-C (abastecimento por nascentes e furos). 

Conforme já referido, a compensação de défices hídricos para abastecimento 

(disponibilidades inferiores ao consumo) é realizada pela captação no Torno, no caso de Vila 

Pouca de Aguiar, ou por transferências provenientes de freguesias com excesso. Este modelo 

de compensação é possível porque a diferença global é positiva quer em termos anuais 

(V(N)+V(F)-C = 964922 m3) quer em agosto (V(N)+V(F)-C = 12923 m3). Salienta-se, porém, 

que os habitantes locais e as autoridades geralmente encaram os recursos hídricos locais como 

algo de seu, situação que dificulta a partilha dos mesmos entre freguesias vizinhas. 

Tabela 15 – Resultados da avaliação de vulnerabilidades hídricas no mês de Agosto referentes ao abastecimento público de 

água ao município de Vila Pouca de Aguiar, marcadas por diferenças negativas entre as disponibilidades hídricas decorrentes 

da exploração das captações gravíticas (V(N)) e dos furos verticais (V(F)), e os consumos em cada freguesia (C(Ago2011)). 

Consideram-se separadamente as vulnerabilidades assumindo o abastecimento exclusivo pelas nascentes (V(N)-C) e o 

abastecimento conjugado envolvendo as nascentes e os furos verticais (V(N)+V(F).C). As designações Nr(N) e Nr(F) 

indicam o número de nascentes e furos usados no abastecimento de cada freguesia, respetivamente. 

Freguesia A (ha) 
População 

(2011) 

Disponibilidade hídrica Agosto 2011 Consumo Diferenças 

Nr(N) 
V(N) 

(m3) 
N(F) V(F) (m3) 

C(Ago2011) 

(m3) 
V(N)-C 

V(N)+V(F)-

C 

Alvão 5306,6 875 13 10706 2 4368 9032 1674 6042 

Soutelo de Aguiar 1736,6 638 5 7620 3 4330 7014 607 4937 

Alfarela de Jales 1375,2 401 1 1595 4 4201 4592 -2997 1204 

Telões 4521,8 1485 9 9900 6 7560 10721 -822 6738 

Vreia de Jales 4727,8 966 9 10792 4 5312 8327 2465 7777 

Tresminas 5592,3 415 9 7102 8 10630 3989 3113 13743 

Vila Pouca de Aguiar 2290,6 3290 8 7258 4 3497 32132 -24874 -21377 

Bornes de Aguiar 4543,0 2049 16 13761 7 11789 25035 -11274 515 

União das freguesias de 

Pensalvos e Parada de 

Monteiros 

4716,8 350 4 

1855 

3 

2888 3312 

-1457 1431 

Sabroso de Aguiar 877,0 624 1 425 1 672 7148 -6722 -6050 

Vreia de Bornes 1773,1 654 7 6711 1 1181 5654 1058 2239 

Bragado 2612,6 542 3 1375 2 2890 5806 -4431 -1541 

Valoura 1491,4 376 2 2310 1 1174 3526 -1216 -42 

Capeludos 2141,7 442 4 1684 4 6749 11125 -9442 -2692 

Total 43707 13107 91 83095 50 67241 137413 -54318 12923 
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A sustentabilidade do sistema de abastecimento público de água ao município de Vila 

Pouca de Aguiar, enquanto assente exclusivamente em recursos hídricos subterrâneos, pode ser 

posta em causa se os decréscimos de precipitação que se têm observado nas últimas décadas 

continuarem. Atendendo a este contexto climático, foi proposto, no estudo publicado pela 

candidata (Soares, et al., 2017), um sistema combinado de abastecimento envolvendo água 

subterrânea e a água superficial. A parte do sistema correspondente à captação de água 

superficial deverá ser instalada em regiões onde a precipitação for mais elevada e que sejam 

cobertas por floresta para assegurar uma melhor qualidade da água. A água seria então 

armazenada em pequenos reservatórios e entregue a regiões deficitárias. 

O referido estudo considerou a instalação de sistemas de armazenamento de águas 

superficiais num conjunto de pequenas bacias hidrográficas com as características referidas no 

parágrafo anterior (Figura 13), estabelecendo posteriormente uma ordenação das bacias em 

função de três critérios aplicados cumulativamente (Tabela 16): disponibilidade hídrica; 

percentagem de cobertura florestal; diferença de altitude entre a área de recolha e a área de 

aplicação (p.e. Sabroso de Aguiar). 

 

 

Figura 13 – Localização das bacias hidrográficas propostas para aproveitamento de água superficial, para 

complemento ao abastecimento público ao município de Vila Pouca de Aguiar atualmente assente 

exclusivamente em recursos hídricos subterrâneos. Fonte: Soares et al. (2019). 

 



54 
 

 

Tabela 16 – Resultados da análise multicritério realizada com o objetivo de determinar locais propícios à 

instalação de pequenas infraestruturas de armazenamento de água superficial . De acordo com os critérios 

selecionados, a bacia mais propícia seria a do Ribeiro do Cabouço. Fonte: Soares et al. (2019). 

Identificação e caracterização Disponibilidade hídrica Condicionantes de localização 

Rank 

total Bacia 

hidrográfica 

Área 

(km2) 

Precipitação 

(mm/ano) 

Água 

superficial 

(Mm3/ano) 

Água 

subterrânea 

(Mm3/ano) 

Rank 

1 

Cobertura 

floreatal (%) 

Rank 

2 

Diferença 

de 

altitude 

(m) 

Rank 

3 

Ribeiro do 
Cabouço 

7.1 1405.9 2.4 1.5 7.0 84.8 8.0 86.8 6.0 21.0 

Ribeiro do 
Carvalhal 

7.9 1405.9 2.7 1.3 8.0 88.8 9.0 -411.2 1.0 18.0 

Rio Pinhão 13.0 815.4 0.4 1.0 6.0 52.1 2.0 138.2 9.0 17.0 

Ribeiro do Torno 14.6 665.2 0.2 0.2 3.0 81.3 7.0 87.0 7.0 17.0 

Ribeiro da Peliteira 11.8 815.4 0.4 0.9 5.0 66.3 6.0 -108.7 4.0 15.0 

Rio Tinhela 8.3 815.4 0.3 0.2 4.0 64.6 5.0 73.4 5.0 14.0 

Ribeiro do Boco 9.8 1405.9 3.4 2.1 9.0 53.0 3.0 -190.7 2.0 14.0 

Ribeiro dos 
Rebujais 

4.8 815.4 0.1 0.2 1.0 49.1 1.0 126.3 8.0 10.0 

Ribeiro de Revel 9.3 815.4 0.2 0.3 2.0 62.9 4.0 -115.8 3.0 9.0 

 

De acordo com esta ordenação, o local mais propício para a instalação de um sistema deste 

tipo seria a Ribeira do Cabouço, pois apresenta uma grande disponibilidade de água superficial 

(cerca de 2,4m3/ano) e um coberto florestal apreciável (84,8%). Para além disso, o transporte 

de água entre o reservatório do Cabouço e as zonas potencialmente deficitárias (p.e., Sabroso 

de Aguiar) seria realizado por gravidade com uma diferença de altitude próxima de 80 metros 

entre essas zonas. 

 

  



55 
 

3.2- Resultados da avaliação da qualidade da água através do método DRASTIC 

 

3.2.1 – Resultados do Modelo 

 

Da aplicação do modelo DRASTIC ao território do município de Vila Pouca de Aguiar resultou o 

desenho dos mapas dos 7 parâmetros e do mapa final que se apresentam e descrevem nos parágrafos 

seguintes. 

O mapa referente à distribuição espacial do nível hidrostático (NHE) medido em diversos furos 

artesianos do abastecimento ao concelho, apresenta-se na Figura 14a. A figura revela um decréscimo do 

NHE no sentido SW–NE, coerente com a tendência de decréscimo da precipitação anual (ver Figura 12) 

. Os valores do NHE apresentam uma amplitude considerável, designadamente desde 0,5 a 31,7 metros. 

Esta gama de valores implica vulnerabilidades do sistema aquífero também muito amplas que se ilustram 

na Figura 14b e abarcam a totalidade das classes de vulnerabilidade do DRASTIC no parâmetro D. 

Assim, a zona sudoeste do município é muito vulnerável à contaminação das águas subterrâneas por 

apresentar níveis hidrostáticos muito próximos da superfície, enquanto a zona nordeste é praticamente 

invulnerável porque esses níveis são muito profundos. 

 

 

Figura 14 – Distribuição espacial do nível hidrostático (a) e do parâmetro D (b). 
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A distribuição espacial da recarga apresenta-se na Figura 15a. Verifica-se que no município a recarga 

é genericamente baixa (< 50 mm/ano, categoria 1 da escala do DRASTIC), ocorrendo apenas uma 

pequena mancha na zona sudeste onde a recarga é ligeiramente superior (entre 50 e 100 mm/ano, 

categoria 2). Dessa forma, no parâmetro R (Figura 15b) o município de Vila Pouca de Aguiar revela-se 

muito pouco vulnerável à contaminação dos recursos hídricos subterrâneos. 

O mapa das produtividades dos furos em que, no presente estudo, se baseou a avaliação da 

vulnerabilidade do material aquífero, ilustra-se na Figura 16a. Neste caso, pode sugerir-se um efeito 

combinado da precipitação e da geologia sobre a distribuição espacial das produtividades. 

Genericamente, as produtividades decrescem de sudoeste para nordeste à semelhança do verificado com 

o nível hidrostático dos furos, demonstrando-se o efeito da precipitação anual sobre este parâmetro. 

Porém, esta tendência é interrompida no setor central do município onde se verificam produtividades 

muito elevadas (> 10 m3/h) para furos localizados em aquíferos fraturados. Este setor central 

corresponde a afloramentos de quartzito localizados na Serra da Padrela, que por apresentarem fraturas 

muito abertas constituem aquíferos de produtividade acima da média. Este fator de produtividade com 

origem na geologia, conjugado com o efeito climático, gera o efeito global representado na Figura 16a. 

A conversão das produtividades em índices de vulnerabilidade ilustra-se na Figura 16b, verificando-se 

que o município em estudo é particularmente vulnerável na zona de afloramento dos quartzitos e no 

limite sudoeste do concelho. 

 

 

 

Figura 15 – Distribuição espacial da recarga (a) e do parâmetro R (b). 
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 Figura 16 – Distribuição espacial da produtividade dos furos artesianos (a) e do parâmetro A (b). 

 

O município de Vila Pouca de Aguiar é abrangido predominantemente por Luvissolos derivados de 

rochas graníticas e metassedimentos e por cambissolos no setor este (Figura 17a). Estes solos 

apresentam alguma diversidade textural que justifica a atribuição de índices de vulnerabilidade diversos 

consoante se trate de texturas mais arenosas (índices mais elevados) ou siltosas (índices mais baixos). 

Assim, regra geral atribuíram-se aos solos que cobrem o concelho índices do parâmetro S entre 5 e 7. 

Em pequenos setores onde se desenvolveram fluvissolos, designadamente no Vale Sul, atribuíram-se 

índices mais baixos considerando a textura silto-argilosa destes solos. Do mesmo modo, em solos 

derivados de terraços, que também se desenvolveram localmente, atribuíram-se índices mais elevados 

atendendo à textura francamente arenosa destes solos. O mapa do parâmetro S apresenta-se na Figura 

17b, verificando-se uma vulnerabilidade moderada a elevada no município. 

A distribuição espacial dos declives do terreno apresenta-se na Figura 18a. Genericamente, o 

município é caracterizado por planaltos montanhosos (serras do Alvão e Padrela) pouco declivosos, que 

são separados por um vale tectónico (falha de Vila Real) com encostas declivosas. Esta geomorfologia 

condiciona a infiltração e consequente circulação da água subterrânea, na medida em que as regiões 

planas proporcionam a ocorrência da infiltração enquanto as zonas mais declivosas promovem o 

escoamento superficial. Na Figura 18 ilustra-se a distribuição espacial do parâmetro T, que expressa a 

vulnerabilidade do sistema aquífero em função dessa maior ou menor predisposição do terreno para 

realizar infiltração. Na figura, demarcam-se claramente as zonas mais vulneráveis associadas aos 

planaltos do Alvão e da Padrela, bem como ao Vale da falha de Vila Real, da restante área que por ser 

montanhosa (declivosa) apresenta genericamente vulnerabilidades muito baixas. 
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Figura 17 – Distribuição espacial do tipo de solos (a) e do parâmetro S (b). 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Distribuição espacial do declive (a) e do parâmetro T (b). 
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Relativamente ao impacto da zona não saturada (parâmetro I), não sendo conhecida informação 

disponível sobre a mesma optou-se neste estudo por se usar o índice típico das rochas ígneas e 

metamórficas (Tabela 9f), ou seja I = 4 para a totalidade do município. 

A distribuição espacial da condutividade hidráulica dos maciços fraturados que afloram no município 

de Vila Pouca de Aguiar apresenta-se na Figura 19a. Genericamente, os valores de K são muito 

reduzidos enquadrando-se totalmente nas duas categorias inferiores do DRASTIC. Estes valores 

também ajudam a explicar a distribuição espacial da recarga e do respetivo parâmetro R (Figura 15), 

que serão reduzidos preferencialmente pelo facto das características hidráulicas (K) dos maciços 

dificultarem o fluxo da água em profundidade. Decorrente das baixas condutividades hidráulicas, a 

vulnerabilidade do município de Vila Pouca de Aguiar é reduzida no parâmetro C que se ilustra noa 

Figura 19b. 

 

 

 

Figura 19 – Distribuição espacial da condutividade hidráulica – K (a) e do parâmetro C (b). 

 

Conjugados os 7 parâmetros em função das suas distribuições espaciais (Figuras 14 a 19) e dos pesos 

atribuídos a cada um (Tabela 8), utilizando-se a Equação 4 determinou-se o índice DRASTIC no 

município de Vila Pouca de Aguiar que se representa na Figura 20. Genericamente, o município 

encontra-se protegido contra a contaminação dos seus recursos hídricos, uma vez que as 

vulnerabilidades avaliadas enquadram-se com as três categorias mais baixas do modelo. 
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Figura 20 – Distribuição espacial do índice DRASTIC no município de Vila Pouca de Aguiar. 

 

3.2.2 – Validação do Modelo 

 

A validação do modelo DRASTIC foi operada comparando-se os índices DRASTIC com as 

concentrações em nitratos medidas nos furos artesianos utilizados no abastecimento de água ao 

município de Vila Pouca de Aguiar (Tabela 13), conforme descrito na Seção 2.2.3. Uma correlação 

expressiva entre essas duas variáveis, regra geral, é indicador de fiabilidade dos resultados do modelo. 

A distribuição espacial do NO3 interpolada a partir dos valores indicados na Tabela 13, ilustra-se na 

Figura 21. Em grande parte da região as concentrações são baixas (< 10 mg/L) ou moderadas (10 – 15 

mg/L), embora exista um setor do município onde as concentrações são relativamente mais elevadas (> 

15 mg/L). Comparando-se a Figura 21 com a Figura 6 referente ao uso e ocupação dos solos, constata-

se que essas maiores concentrações se relacionam com a ocupação agrícola do planalto do Alvão, 

concretamente entre Gouvães da Serra e Santa Marta do Alvão. Por sua vez, as concentrações moderadas 

(10 – 15 mg/L) relacionam-se com a ocupação humana e agrícola do Vale Norte, designadamente a 

região entre Sabroso de Aguiar e Bragado. 
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Figura 21 – Distribuição espacial das concentrações médias de nitrato em furos do município de Vila Pouca de 

Aguiar. 

 

Numa primeira apreciação, a comparação entre a Figura 20 (DRASTIC) e a Figura 21 (NO3) não 

sugere nenhuma relação direta entre as duas variáveis. Porém, procedendo-se a uma análise mais 

detalhada identificam-se tendências entre o DRASTIC e o NO3, especialmente se envolvermos na 

análise uma terceira variável: a precipitação. Considerando o valor médio do DRASTIC e do NO3 em 

cada freguesia do município, obtêm-se os valores que se representam na Tabela 17. Agrupando as 

freguesias em função da precipitação média anual, designadamente freguesias do setor NE com 

precipitações próximas de 1000 mm/ano e freguesias do setor SW com precipitações chegadas a 1500 

mm/ano, procedeu-se à projeção do índice DRASTIC em função do NO3 obtendo-se o diagrama da 

Figura 22. Com duas exceções (freguesias de Santa Marta da Montanha e Vreia de Jales), a figura sugere 

um aumento das concentrações em nitratos em função do aumento da vulnerabilidade DRASTIC, 

resultado que valida o modelo, embora a relação entre as duas variáveis dependa da condição climática 

do local. Nesse contexto, nas freguesias onde a precipitação anual é maior (círculos vermelhos da 

figura), antecipando-se efeitos de diluição mais expressivos, as concentrações em nitratos são menores 

para o mesmo nível de vulnerabilidade. Estes resultados são importantes na perspetiva do planeamento 



62 
 

e gestão dos recursos hídricos subterrâneos pois apontam no sentido de se tomarem maiores precauções 

relativamente à proteção dos aquíferos nas áreas onde a precipitação é menor. 

Tabela 17 – Valores médios do índice de vulnerabilidade DRASTIC e da concentração em nitratos em águas 

subterrâneas das freguesias do município de Vila Pouca de Aguiar. 

Freguesia DRASTIC NO3 (mg/L) 

Freguesias menos chuvosas (média da precipitação: 1140 mm/ano) 

Capeludos 66 3 

Valoura 61 4 

Bragado 91 7 

Sabroso de Aguiar 91 10 

Vreia de Bornes 76 10 

Bornes de Aguiar 90 11 

Afonsim 111 13 

Tresminas 73 4 

Lixa do Alvão 100 14 

Soutelo de Aguiar 89 10 

Gouvães da Serra 92 9 

Freguesias menos chuvosas (média da precipitação: 1490 mm/ano) 

Parada de Monteiros 104 4 

Pensalvos 107 7 

Vila Pouca de Aguiar 103 5 

Teloes 90 2 

Alfarela de Jales 110 7 

Exceções 

Santa Marta da Montanha 102 1 

Vreia de Jales 99 1 

 

Figura 22 – Relação entre a vulnerabilidade aquífera medida pelo índice DRASTIC e a concentração de nitratos 

em águas subterrâneas, discriminada por grupos de freguesias mais chuvosas (precipitação média: 1490 mm/ano) 

e freguesias menos chuvosas (precipitação média: 1140 mm/ano). 
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3.2.3 – Resumo da análise realizada 

 

A análise da vulnerabilidade dos sistemas aquíferos realizada no município de Vila Pouca de Aguiar, 

baseada nos resultados do modelo DRASTIC, revelou tratar-se de um território relativamente protegido 

contra a contaminação das águas subterrâneas por presença ou atividades antrópicas à superfície, 

designadamente agricultura. A proteção é assegurada por condutividades hidráulicas muito reduzidas 

que dificultam a recarga, conforme evidenciam os mapas dos parâmetros C e R, respetivamente. A 

distribuição espacial dos declives também contribui para o resultado final obtido, pois grande parte do 

município caracteriza-se por uma topografia acidentada em que os declives acentuados também não 

favorecem a infiltração. Os solos, de textura essencialmente arenosa ou franco-arenosa, caracterizados 

por índices DRASTIC entre 5 e 7, conferem proteção natural reduzia ao sistema na etapa de entrada dos 

contaminantes, porém este parâmetro apresenta uma ponderação reduzida no cálculo do DRASTIC 

(peso 2) influenciando de forma limitada o resultado final do modelo. Finalmente, a precipitação tem 

um efeito diverso consoante a zona do município, se atendermos à magnitude do gradiente SW-NE que 

este parâmetro apresenta. Assim, no setor NE a menor precipitação contribui para o aumento da 

profundidade do nível hidrostático conferindo dessa forma maior proteção ao sistema aquífero (embora 

esse facto também represente uma redução dos recursos disponíveis). No setor SW, o cenário inverte-

se devido às maiores precipitações aí ocorrentes. O efeito da precipitação incide ainda sobre a 

concentração dos contaminantes à entrada do sistema, sendo que neste caso o setor SW permite efeitos 

de diluição superiores aos do setor NE. No seu conjunto, as características do sistema garantem uma 

proteção substancial aos recursos hídricos subterrâneos que se manifesta nas concentrações em nitratos 

que são genericamente reduzidas. Trata-se de uma boa notícia para um município abastecido 

exclusivamente por estes recursos. 
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CAPÍTULO IV – CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

É possível concluir que o município de Vila Pouca de Aguiar tem um bom potencial 

para o abastecimento publico de água através dos recursos hídricos subterrâneos. 

Contudo, está a sofrer consequências em parte devido às alterações climáticas que 

ocorrem em toda a parte do mundo. A precipitação tem vindo a diminuir ao longo dos anos, o 

que dificulta a recarga dos aquíferos. Para além da sua diminuição de um modo geral, o 

município também se depara com um decréscimo desta do setor SW-NE. 

Algumas freguesias como Vila Pouca de Aguiar e Sabroso de Aguiar não possuem 

capacidade para enfrentar as secas do Verão, nomeadamente nos meses de julho e agosto em 

que a população também aumenta. Essas terão que ser auxiliadas por outros furos verticais ou 

por freguesias vizinhas em que os recursos excedem o seu consumo. 

A melhor solução seria a criação de um sistema combinado entre água superficial e água 

subterrânea. Esta seria armazenada em reservatórios como mencionado anteriormente e, 

quando necessário, seria utilizada para as freguesias com défice de abastecimento.  

O local sugerido seria o Cabouço pelas fortes condições que apresenta: uma grande 

disponibilidade de água superficial ao longo do ano, um coberto florestal apreciável e uma boa 

localização para o transporte de água para as restantes freguesias (Soares, et al., 2017). Desta 

forma, haveria uma melhor gestão dos recursos hídricos dado que é um bem público que 

pertence a todos os habitantes do município. Os objetivos seriam cumpridos se toda a região 

não tivesse nenhum défice de água e passaria ainda a estar mais unida e a pensar de forma 

sustentável. 

Quanto à qualidade dos recursos hídricos subterrâneos de Vila Pouca de Aguiar, é de 

notar que possui algumas zonas suscetíveis à vulnerabilidade. Ao analisar os diferentes 

parâmetros separadamente, há alguns que indicam uma vulnerabilidade já acentuada como o 

parâmetro D no setor SW e o parâmetro T em zonas mais planas. Mas, como possuem pesos 

diferentes, ao se interpolar tudo, a vulnerabilidade do município torna-se reduzida. Os recursos 

hídricos subterrâneos desta região estão bem protegidos sendo que o DRASTIC está 

enquadrado nas três vulnerabilidades mais baixas. 

Como o solo é utilizado para fins agrícolas e a atividade humana também é considerável, 

poderia haver uma possibilidade de contaminação por parte de nitratos. Após a análise das 
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concentrações deste possível contaminante, é validado o modelo DRASTIC calculado 

anteriormente. Existe uma correlação entre estes componentes dado que as zonas mais 

vulneráveis são aquelas mais suscetíveis à contaminação por parte dos nitratos. Contudo, a 

probabilidade de contaminação está relacionada diretamente com a precipitação. 

Nos setores em que a precipitação é menor, os NHE estão mais distantes da superfície 

o que dificulta a infiltração e a migração de contaminantes. Nos setores em que a precipitação 

é maior como o SW, os NHE estão mais próximos da superfície, mas esta atua na diluição dos 

contaminantes. Esta análise com os nitratos, só vem confirmar a hipótese de que os recursos 

hídricos deste município estão protegidos e há uma baixa probabilidade de contaminação, como 

tinha sido mencionado com o DRASTIC. 

É de salientar que as contaminações de aquíferos demoram muitos anos a serem notadas. 

As condições que se apresentam nesta dissertação poderão ser alteradas com o passar do tempo 

mas, com os dados reunidos e até ao momento, afirma-se que o município de Vila Pouca de 

Aguiar tem um recurso valioso quando se fala em águas subterrâneas. A prevenção através do 

de uma maior disciplina no uso do solo e do controlo das emissões de resíduos de atividades 

antrópicas, constitui uma estratégia mais eficaz e socioeconomicamente mais viável para a sua 

proteção (Hirata & Suhogusoff, 2003). 

Como já referido noutros estudos como (Coelho & uriel, 2003), (Gonçalves, 2005) e 

(Hirata & Suhogusoff, 2003) uma das melhores formas de prevenção da contaminação seria a 

criação e gestão de perímetros de proteção. Para a aplicação destes perímetros seria necessário 

um estudo a nível de trabalho de campo, análises de laboratório e uma componente de escritório 

para a realização de cálculos e análise dos resultados. Posto isto, seriam criadas três zonas de 

proteção a diferentes distâncias dos aquíferos, de acordo com a legislação portuguesa. Para 

investigações futuras, sugere-se o estudo da aplicação deste método no município de Vila Pouca 

de Aguiar. 

Com uma melhor gestão quantitativa e um cuidado reforçado em função da proteção 

dos recursos hídricos, esta região de Portugal é um exemplo a ser seguido. 
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Abstract: The drinking water supply to Vila Pouca de Aguiar municipality in North Portugal is based 

on high quality groundwater, namely on nearly one hundred artesian springs and fifty boreholes. 

The groundwater resources are plentiful on a municipal level, but evidence some deficits at the sub-

municipal (village) level, especially during the dry period (July- August) that coincides with the return 

of many emigrants for holiday time. The deficits affect mostly the municipal capital (Vila Pouca de 

Aguiar) and a neighboring village (Pedras Salgadas), which populations nearly double or even triple 

during that period. The estimated annual deficits approach 55,000 m3/yr in those villages. If the 

anticipated increase in consumption/habitant and decrease in annual rainfall become reality in the 

next two decades, then the deficits may raise to approximately 90,000 m3/yr. To balance the water 

 
1 . Introduction 

Water demand management is a central issue in the water policy agenda [1]. The attention to this matter 

is related to the global population growth, increase of irrigation areas, economic development and acute water 

shortages in many regions around the world [2–7]. The supply of water is largely dependent on climatic factors, 

but management and policies play an immense role on the demand side of water systems [8,9]. Climate change 

and socioeconomic factors have increased the complexity of urban water supply systems [10–12]. Thus, fresh 

water sources are being gradually diversified [13], and even include recycled water in some regions [14]. 

Conjunctive water management involves the combined use of groundwater, surface water and/or additional 

sources of water to achieve public policy and management goals. Conjunctive water management enables 

greater water supply security and stability, helps adaptation to climate variation and uncertainty and reduces 

depletion and degradation of water resources [15]. 
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supply system, this study proposes its transition towards a conjunctive water management based on 

surface water stored in small dams and groundwater. A hydrologic modeling involving small 

forested catchments (< 15 km2) elected the Cabouço watershed as most suited basin to store stream 

water, because surface water availability is large (2.4 Mm3/yr) and forest cover is dominant (84.8%). 

Estimated nutrient loads are also compatible with drinking water supply. 

Keywords: groundwater; surface water; small dams; conjunctive water management; hydrologic 

modeling; geographic information system; municipality; drinking water supply; forest; water 

shortage; 

water stress 

The drinking water supply to Vila Pouca de Aguiar, a municipality located in the north of Portugal 

and composed of small villages, is currently based on groundwater. In general, the villages are 

supplied 

with perennial spring water complemented with groundwater pumped from boreholes during the 

dry summer months (June-September). The months of July and August concur with the return of 

many emigrants for holidays, which doubles or even triples the population in some villages. To 

account for the concomitant water demand, the artesian wells need to be more intensely pumped, 

because springs in this period are undergoing the recessive period with progressively lower 

discharge rates. In the long term, the excessive pumping at the drilled wells is expected to cause 

borehole exhaustion and aquifer over-exploitation. The steady reduction of precipitation over the 

past century is likely to add negative effects on groundwater resources, namely on annual spring 

yields and borehole productivity. The combined effects of well-exhaustion and rainfall reduction are 

leading the municipal system of public water supply into a progressively more fragile situation. 

A drinking water supply system based on groundwater is inestimable because the quality of 

groundwater resources is usually very high. The system used in Vila Pouca de Aguiar, mostly based 

on granite bearing shallow groundwater [16,17], is no exception. However, the aforementioned 

periodical shortage problem needs to be solved. Eventually, the solution relies on moving the 

system to the conjunctive water management era and in that context on complementing the 

groundwater supply 

with an alternative source. In this study, surface water diverted into small dams in specific forested 

basins is the proposed complementary source. 

The storage of stream water in small reservoirs is likely to be an appropriate complement to 

drinking water supply systems based on groundwater, such as the Vila Pouca de Aguiar system. 

Catchments, even if they are relatively small, are apt to provide substantial volumes of stream 

water. Eventually, these volumes can compensate the spring deficits observed in summer, and 

concomitantly protect drilled wells from exhaustion and aquifers from over-exploitation. However, 

dam locations need to comply with a number of physical, ecological and socioeconomic pre-

requisites, as detailed in the recent papers of Terêncio’s group [18,19]. A special attention is ought 

to dominant land uses and corresponding natural uses to avoid the water quality impacts of land 

use conflicts [20,21], as well as to biophysical processes controlling stream water quality [22,23]. 

Despite the large number of papers addressing conjunctive water management and the recent 

development of spatially distributed models to allocate stream water collection systems in 

catchments, the combined assessment of both topics in a single study is less frequent. The purpose 
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of this study is therefore to present an assessment of groundwater availability and public water 

consumption in the municipality of Vila Pouca de Aguiar, coupling the results with a suitability 

analysis of potential small dam sites, aiming the evaluation of annual groundwater deficits and the 

identification of areas that require a drinking water complement with surface resources. 

2. Materials and Methods 

2.1. Study Area 

The region of Vila Pouca de Aguiar is located in the north of Portugal and occupies an area of 

approximately 437 km2 (Figure 1). The morphology is characterized by large-scale tectonic valleys 

associated with the Vila Real fault. These valleys are surrounded by the Alvão (to the West) and 

Padrela (to the East) mountains. Altitudes range from a minimum of 320 m in the northern valleys 

to a maximum of 1130 m up in the mountains. The geology is characterized by Hercynian (syn- to 

post-tectonic) granites that intruded Palaeozoic (Cambrian to Devonian) metasediments and were 

covered by Quaternary alluvial and terrace deposits along the Vila Real fault. In the Southeast part 

of the area, occupied by an extensive outcrop of metasediments, a geological structure was defined, 

in which tectonic laminae are folded and separated by major thrusts [16,17]. 

Climate in the area is temperate with alternating wet–cold (October–April) and dry–warm (May–

September) seasons. The long-term average precipitation ranges from 900 mm/yr in the northeast 

to 1900 mm/yr in the southwest of the region, being influenced by the topography. In the past 

seven decades precipitation has steadily decreased at a fairly constant average rate of 6.9 % per 

decade (Figure 2). Groundwater composition is dominated by water-mineral interactions in granite 

and metasediment bedrock [24–29]. Despite the potential threats from anthropogenic sources, such 

as agriculture or domestic effluents, the chemical fingerprint of groundwater is natural [30,31] and 

dominated by sodium and bicarbonate. On average, concentrations of dissolved compounds usually 

linked to anthropogenic activity, such as chloride, nitrate or sulphate, are low: [Cl–] = 4.4 mg/L, 

[SO4
2–] = 1.0 mg/L and [NO3

–] = 0.7 mg/L [17]. 
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Figure 1. Location, geology and altitude contours in the Vila Pouca de Aguiar municipality. 

 

Figure 2. Evolution of annual precipitation in the past seven decades in the Vila Pouca de Aguiar municipality. 

The precipitation data were compiled from the Portuguese Water Institute (https://snirh. apambiente.pt) and 

refer to National station 05L/01UG. 

In the municipality of Vila Pouca de Aguiar, the public supply of water is accomplished with 

groundwater resources, namely artesian springs, drilled wells and an alluvial well (Figure 3). This 

water supply infrastructure has been built for over 30 years and represents an asset of great 

economic, environmental and social value to the community. 

https://snirh.apambiente.pt/
https://snirh.apambiente.pt/
https://snirh.apambiente.pt/
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Figure 3. Sources of groundwater used in Vila Pouca de Aguiar for public supply of drinking water: left panel—

spring/gallery; upper right panel—drilled well; lower right panel—alluvial well. 

The annual discharge of approximately one hundred springs reaches 1.25 Mm3, but spring 

discharges vary considerably within the municipality (Figure 4a). In the NW and NE sectors the 

annual discharge is frequently < 5000 m3 per spring while in the SE sector it can reach 100,000 m3. 

The variation of spring discharge is also expressed in time. The lowest discharges occur in August 

(Figure 4b) and vary from 300 to 2900 m3/month. In this month the municipal capacity, considering 

the contribution of all springs, is close to 83,000 m3. This value is 20% lower than the average 

monthly discharge (≈ 104,000 m3/month). 

The productivity of drilled wells is illustrated in Figure 4c, being influenced by local precipitation. In 

the NE sector where precipitation is < 900 mm/yr the drilled well productivity is < 2 m3/h. As one 

moves towards the SW sector and precipitation increases up to 1,900 mm/yr, the drilled well 

productivity also increases reaching 10–20 m3/h in various areas. The alluvial well was installed in 

the Torno River that ensures 0.5 Mm3/yr of groundwater supply. This well, with a 2.5 m diameter, 

was dug in the riverbed until 7–8 m depth. The digging crossed the alluvial deposit and the 

underlying granite. In the alluvial deposit, a couple of 5–6 m long and 40 cm wide horizontal drains 

were installed along the river’s upstream and downstream directions and linked to the well. These 

drains were made of fiberglass covered by geo textile and were installed over a gravel bed. At the 

bottom of the well, a couple of 50 m long horizontal wells were drilled in the granitic bedrock to 

enhance groundwater diversion towards the well. In both cases, the drilling was executed with 7.5 

cm diameter. 



75 
 

 

Figure 4. (a) Spatial distribution annual spring discharge. The shaded areas were drawn (interpolated) on the 

basis of discharges measured at the monitored springs. The discharge at the other springs 

(black circles) was estimated through digital sampling of interpolated discharges at the spring site. (b) Spatial 

distribution of August’s spring discharge. This is the month when discharges are lowest. (c) Spatial distribution 

of drilled well productivity, with indication of drilled and alluvial well locations, the alluvial well contributing 

area, the drainage network and the contours of annual precipitation. The source data were compiled from 

[16,17]. 

The consumption of groundwater in Vila Pouca de Aguiar has almost doubled in the past two 

decades (Figure 5a), from approximately 0.6 Mm3/yr in 1995 to 1.1 Mm3/yr in 2011 (https: 

//www.pordata.pt/). The average percent increase was 4.4%/yr. The growth is not related to 

population increase, on the contrary, the population has decreased by some 2000 people during the 

same period (from 15,000 to 13,000 inhabitants, approximately). The cause of consumption 

increase, from 29 m3/yr/habitant to 51 m3/yr/habitant, was therefore the expansion of comfort 

water uses, such as mechanical dishwashing, irrigation of private gardens, car washing, among 

others. As illustrated in Figure 5b, total consumption comprises the water legally discharged from 

the public network and paid by the residents (61%), the undetected leakages or clandestine 

consumption (10%) and the public consumption related to irrigation of municipal gardens, 

https://www.pordata.pt/
https://www.pordata.pt/
https://www.pordata.pt/
https://www.pordata.pt/


76 
 

maintenance of municipal swimming pools, water supply to public interest organizations (local 

sports clubs, firefighter corps), among other uses (29%). In the context of conjunctive water 

management the groundwater currently used for garden irrigation should be replaced by harvested 

rainwater or treated wastewater [32–36]. 

The consumption of groundwater is substantially different in the months of July and August, when 

compared to the other calendar months, because July–August is the period when most emigrants 

return for holiday time. During this stage the population almost doubles in the municipality and can 

even triple in the capital (Vila Pouca de Aguiar town). The consumption of groundwater increases 

proportionally. Therefore, in July and August the water consumption is estimated in 157,000 

m3/month while in the other months is half of that value. 

 

Figure 5. (a) Consumption of groundwater in Vila Pouca de Aguiar in the period 1995–2011, based on municipal 

records. Evolution of resident population in the period 2001–2011 (https://www.pordata.pt/). (b) Groundwater 

consumption as function of type: paid by residents, public use (unpaid) and clandestine or related to network 

losses. 

The spatial distribution of total consumption is portrayed in Figure 6. Approximately 40% of all 

groundwater consumed in the municipality occurs in the capital (Vila Pouca de Aguiar) and Bornes 

de Aguiar/Pedras Salgadas town, which is a consequence of population concentration in the larger 

villages. A thorough inspection of this figure reveals a striking reality. The water consumption in 

villages from the Jales plateau (Vreia de Jales and Alfarela de Jales) are included in the lowest 

category (< 30,000 m3/yr), while this region is located where springs can naturally discharge over 

100,000 m3/yr of shallow groundwater. In opposition, consumption in Vila Pouca de Aguiar (≈ 

257,000 m3/yr), Bornes de Aguiar/Pedras Salgadas (≈ 200,000 m3/yr), Capeludos (≈ 89,000 m3/yr) 

and Telões 

(≈ 85,000 m3/yr), are included in the highest categories, while these villages are located where 

average spring discharge is low (5000–20000 m3/yr). 

2.2. Conceptual Approach 

The relationship between groundwater resource availability and consumption in the 

municipality of Vila Pouca de Aguiar is summarized in Table 1. At a municipality level, the resource 

availability far exceeds the water demand. The overall water surplus is > 1 Mm3/yr and occurs during 

the wet season. The excess water from springs is discharged through stormwater discharge tubes 
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located in the upper part of drinking water tanks and naturally diverted to nearby streams. The 

excess water from Torno River reservoir is released through overflow devices installed in the weir. 

Finally, the 8 h of pumped borehole water cannot be used during the wet season. 

 

Figure 6. Spatial distribution of groundwater consumption within the Vila Pouca de Aguiar municipality 

(graduated yellow circles). The circles are plotted over the spatial distribution of annual spring discharge 

(average yield per spring) to expose the distortion between resource availability and demand. For example, 

Vila Pouca de Aguiar has the largest demand for groundwater but is located where spring discharge is low. 

Conversely, Alfarela de Jales or Vreia de Jales are low demanding villages located in a region with large 

resource availability. 

Table 1. Relationship between groundwater resource availability and groundwater consumption in the entire 

Vila Pouca de Aguiar municipality and the two largest towns, considering the annual resources and total 

consumptions as well as the July–August counterparts. The scenario “5–15” refers to the expected 5% 

consumption increase and 15% precipitation decrease over the next two decades. 

 

Resource Availability (m3) 
Source 

Municipality 
Vila Pouca de Aguiar and Bornes de 

Aguiar/Pedras Salgadas 

Annual 
In July and 

August Annual 
In July and 

August 

Springs 1,246,123 166,188 317,580 21,017 

Drilled wells (8 h pumping every day) 831,032 141,162 188,340 31,992 
Alluvial well 470,844 62,779 470,844 62,779 

  Resource demand (m3)  

Total consumption in 2011 1,099,302 314,086 457 332 171,500 

  Balance (Surplus/deficit)  

Actual situation 1,448,697 56,043 519,432 –55,711 
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Scenario “5–15” 1,156,402 –9577 401,994 –87,226 

The groundwater surplus scenario is not reproduced in the larger villages, especially in the dry 

season. The smaller springs and scenario of Torno River groundwater discharges coupled with the 

temporary population increase (return of emigrants) in the months of July and August have caused 

water deficits in Vila Pouca de Aguiar and Bornes de Aguiar/Pedras Salgadas towns. In 2011, these 

defices were > 55,000 m3 (Table 1). In general, these deficits have been satisfied by the municipal 

authorities through translocation of water from the Alvão region using vehicle water tanks. The use 

of water from neighbouring large dams (e.g., the Pinhão River dam with a storage capacity of 4.2 

Mm3; http://www.somague.pt/portfolio_detail/barragem-do-pinhao/) has not been attempted. 

Normally, the quality of surface water in large dams is poor because of multiple anthropogenic 

inputs [37,38] and therefore requires expensive treatment [39]. Besides the quality issue, the large 

dam solution would eventually imply a loss of municipal autonomy concerning drinking water 

supply to the population, because large dams are frequently exploited by private companies. It is 

therefore urgent to set up alternative strategies to balance water resource availability and demand 

in every village or town within the Vila Pouca de Aguiar municipality. This exigency should be taken 

more seriously if projected 

water deficits > 85,000 m3/yr become true, related to expected 5% consumption increase and 15% 

precipitation decrease over the next two decades (Table 1). 

In this study, the proposed alternative source was stream water stored in small dams installed in 

small catchments and explored by the municipal authorities. The selection of sites was based on 

three suitability parameters: water availability, dominant land cover and altitude difference 

between the catchment outlet and drinking water tanks used to supply the towns of Vila Pouca de 

Aguiar and Bornes de Aguiar/Pedras Salgadas. The suited sites will be located where high rainfall 

ensures large stream flows, forest land cover makes certain good quality water, and the altitude of 

catchment outlets allows the transport of water by gravity to the application areas reducing costs. 

The selection of suitable catchments relied on hydrologic modeling (ArcSWAT) for determining 

water availability and Geographic Information System (GIS) assessments for evaluating the 

aforementioned land cover and altitude difference parameters, as detailed in the next sections. 

2.3. Hydrologic Model and GIS Assessments 

The availability of surface water in catchments and groundwater in underlying aquifers can be 

accessed from a diversity of models [40–46]. The present study resorted to the SWAT model [47], 

which simulates river flows based on meteorological data (rainfall, temperature, wind speed, solar 

radiation, relative humidity) and information on the catchment’s physical characteristics 

(topography, hydrologic network, soils) and vegetative cover/use. The ArcSWAT software 

(https://swat.tamu.edu/ software/arcswat/) implements the SWAT model in GIS (Figure 7). Firstly, 

the ArcSWAT delineates the catchment’s hydrologic network from the reading and interpretation of 

a digital terrain model. At this stage, the hydrographic density is selected by the user. Having 

completed this operation the software draws a set of water lines and their intersections, also 

drawing the basins outlets and boundaries. Subsequently, the ArcSWAT links the watercourses 

located upstream from the basin mouth to their sub-basins and then subdivides the sub-basins into 

the so-called hydrological response units (HRUs). The HRUs are homogeneous relative to 

topography (slope), soil and land cover. The sub-basins and HRUs are then characterized for 

geometric properties (length, width, area, perimeter, mean slope), hydrologic response (curve 

number), and meteorological settings (usually, daily precipitation records and average values for the 

http://www.somague.pt/portfolio_detail/barragem-do-pinhao/
http://www.somague.pt/portfolio_detail/barragem-do-pinhao/
https://swat.tamu.edu/software/%20arcswat/
https://swat.tamu.edu/software/%20arcswat/
https://swat.tamu.edu/software/%20arcswat/
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other relevant parameters). At the end of this geometric, hydrologic and meteorological 

characterization, the flow components associated to each HRU are calculated using water balance 

equations, flow models and routing algorithms adapted to the surface, sub-surface and 

underground flow conditions. Based on the indicated land uses, nutrient loads (e.g., nitrate) are also 

estimated using solute transport models. This step includes the estimation of total river flows and 

nutrient concentrations at the basin outlet, which are iteratively adjusted to measured counterparts 

through a calibration procedure. Finally, the calculated flow components (e.g., runoff, groundwater) 

and nutrients are assigned to the respective sub-basins and associated outlets. 

The GIS assessments comprised the digital sampling of forest cover percentages in each modeled 

catchment (using the “Tabulate Area” tool of “Spatial Analyst > Zonal” toolbox of ArcGIS), and the 

digital sampling of drinking water tank altitudes located in the Vila Pouca de Aguiar and Bornes de 

Aguiar/Pedras Salgadas towns, as well as of altitudes at the catchment outlets (using the “Sample” 

tool of the same toolbox). Having sampled the aforementioned altitudes, the differences between 

the catchment altitudes and the average altitude at the drinking water tanks were calculated with 

the ArcGIS “Field Calculator” tool. 

  

Figure 7. General flowchart of ArcSWAT. 

2.4. Data and Software 

The Digital Terrain Model used to characterize the relief and delineate the catchments, sub-

catchments, hydrologic networks and outlets, is a 25 × 25 m resolution raster map that was 

downloaded from the of the Portuguese Geographic Institute (http://www.igeo.pt). This geographic 

data is referenced in the Datum 73 system and Cascais Altimetric Datum, Hayford Ellipsoid. The soil 

characterization was based on cartography and related datasheets published in digital format by the 

http://www.igeo.pt/
http://www.igeo.pt/
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Emergency Information System Network website (http://scrif.igeo.pt). This information is 

referenced in the Datum International 1924 system, Transverse Mercator projection. The CORINE 

Land Cover map for continental Portugal (CLC 2006, http://www.dgterritorio.pt/dados_abertos/clc/) 

was used to characterize vegetation cover. This digital map is referenced in the Datum Lisbon 

system, Hayford ellipsoid, Transverse Mercator projection. The meteorological data (daily 

precipitation and long-term average temperature, humidity, wind speed and solar radiation) were 

downloaded from the Portuguese Water Resources Information System (http://snirh.pt/), and span 

the 2003–2007 period. The coordinates of meteorological stations are referenced in the Datum 

Lisboa system, Hayford ellipsoid, Transverse Mercator projection. All the digital data are based on 

rectangular coordinates with Gaussian projection. The softwares used to handle all the geographic 

data were ArcGIS (http://www.esriportugal.pt/) and ArcSWAT 

(https://swat.tamu.edu/software/arcswat/), two common tools used in hydrologic and 

environmental studies [48–51]. 

3. Results 
The geographic data used to run the ArcSWAT simulations are illustrated in Figure 8. Figure 8a 

shows the modeled catchments (all perennial streams with area < 15 km2), the associated 

hydrologic networks and basin outlets. It also represents the meteorological stations. In the tested 

period (2003–2007), precipitation reached 1036 ± 653.9 mm/yr, while evaporation losses were 

715.9 ± 169.4 mm/yr. Figure 8b describes the spatial distribution of major soil types, which 

correspond to luvisols and cambisols. Figure 8c depicts land cover represented by major types (e.g., 

agriculture, forest). Figure 8d illustrates the spatial distribution of terrain slope. 

  
Figure 8. Geographic data used in the hydrologic simulations based on ArcSWAT. (a) Hydrographic and 

meteorological data; (b) Soil data; (c) Land use data; (d) Topographic data. 

http://scrif.igeo.pt/
http://scrif.igeo.pt/
http://www.dgterritorio.pt/dados_abertos/clc/
http://www.dgterritorio.pt/dados_abertos/clc/
http://snirh.pt/
http://snirh.pt/
http://www.esriportugal.pt/
http://www.esriportugal.pt/
https://swat.tamu.edu/software/arcswat/
https://swat.tamu.edu/software/arcswat/
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The modeling results are summarized in Figure 9. Figure 9a describes surface water while Figure 9b 

describes groundwater. In either case the annual volumes represent non calibrated values, because 

no hydrometric stations were available to use in the calibration step. In the modeled catchments, 

the maximum available surface water can reach 5 Mm3/yr (Ribeiro do Boco), while the maximum 

storable groundwater will not exceed 3 Mm3/yr (Ribeiro do Boco and Ribeiro do Cabouço). These 

values do not account for potential evaporation losses directly from the reservoir, following dam 

construction. They also neglect losses related with ecological flows. Regardless the catchment, the 

storage of surface water or groundwater would fulfill present day water deficits and future 

demands, even considering the aforementioned losses. The percentage of forest cover in the 

modeled catchments is represented in Figure 10. The percentages span a wide range of values (from 

49.1 to 88.8%). 

 
  

Figure 9. ArcSWAT results. (a) Volume of naturally discharged surface water and of corresponding nitrate load; (b) 

volume of naturally discharged groundwater and corresponding nitrate load. 
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Figure 10. Percentage of forest cover (graduated grey circles) in the modeled catchments represented by the 

blue boundaries. Altitude differences between catchment outlets and the drinking water tanks 

(colored circles) located in the deficit villages of Vila Pouca de Aguiar and Bornes de Aguiar/Pedras Salgadas 

represented by the black shaded areas. The South Valley used extensively for agriculture is represented by the 

green shaded area. All this information is plotted over the municipal digital terrain model. 

The range of altitude differences between the catchment outlets and the drinking water tanks 

located in the deficit villages of Vila Pouca de Aguiar e and Bornes de Aguiar/Pedras Salgadas are 

also quite ample, which points to substantial differences between the catchments considering this 

suitability parameter. 

A combined assessment of catchment suitability based on the volumes of surface water discharge, 

percentage of forest cover and altitude difference between catchment outlet and drinking water 

tanks is tempted in Table 2. In this suitability exercise, catchments were ranked according to surface 

water availability (rank 1), percentage of forest cover (rank 2) and altitude difference (rank 3), and 

then the three ranks were added (global rank). According to this combined assessment, the most 

suitable catchment to install a small dam aiming the complement of drinking water supply to the 

villages of Vila Pouca de Aguiar and Bornes de Aguiar/Pedras Salgadas is the Cabouço catchment. 

This basin was ranked 7 on surface water availability (2.4 Mm3/yr), 8 on forest cover (84.8%) and 6 

in altitude difference (86.8 m), and would be a nice place to store good quality water in the Vila 

Pouca Municipality. The use of other catchments is questionable given their low positions in one or 

more ranks. For example, the Ribeiro do Carvalhal and Ribeiro do Boco catchments are highly 

positioned in Rank 1 – water availability (positions 8 and 9, respectively), but the negative altitude 

differences reduces their positions in Rank 3 (positions 1 and 2, respectively) virtually impeding their 

selection for dam installation considering the potentially high water transport costs. Other 

catchments are also affected by negative altitude differences, such as the Ribeiro da Peliteira and 

Ribeiro de Revel (positions 4 and 3 in Rank 3). In these cases, dam installation suitability is further 

hampered by the low positions in Rank 1 (5 and 2). Rank 2 may hinder the use of Rio Pinhão and 

Ribeiro dos Rebujais catchments because of their limited forest cover (≈ 50%; positions 2 and 1). A 
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similar rationale holds for Rio Tinhela catchment (64.6% of forest cover, position 5 in Rank 2). 

Finally, the Ribeiro do Torno catchment is positioned high in ranks 2 and 3 but low in Rank 1. 

Table 2. Combined assessment of catchment suitability based on availability of surface water (Rank 1), percentage of 

forest cover (Rank 2) and altitude difference between catchment outlets and drinking water tanks located in the Vila 

Pouca de Aguiar and Bornes de Aguiar/Pedras Salgadas villages. 

 

Catchment Area 

(km2) 

Long-Term 
Precipitation 

(mm/yr) 

Surface 
Water 

(Mm3/yr) 
Groundwater 

(Mm3/yr) Rank 1 
Forest 
Cover 

(%) 
Rank 2 

Altitude 
Difference 

(m) 
Rank 3 

Global 

Rank 

Ribeiro do Cabouço 7.1 1405.9 2.4 1.5 7.0 84.8 8.0 86.8 6.0 21.0 
Ribeiro do Carvalhal 7.9 1405.9 2.7 1.3 8.0 88.8 9.0 -411.2 1.0 18.0 
Rio Pinhão 13.0 815.4 0.4 1.0 6.0 52.1 2.0 138.2 9.0 17.0 
Ribeiro do Torno 14.6 665.2 0.2 0.2 3.0 81.3 7.0 87.0 7.0 17.0 
Ribeiro da Peliteira 11.8 815.4 0.4 0.9 5.0 66.3 6.0 -108.7 4.0 15.0 
Rio Tinhela 8.3 815.4 0.3 0.2 4.0 64.6 5.0 73.4 5.0 14.0 
Ribeiro do Boco 9.8 1405.9 3.4 2.1 9.0 53.0 3.0 -190.7 2.0 14.0 
Ribeiro dos Rebujais 4.8 815.4 0.1 0.2 1.0 49.1 1.0 126.3 8.0 10.0 
Ribeiro de Revel 9.3 815.4 0.2 0.3 2.0 62.9 4.0 -115.8 3.0 9.0 

4. Discussion 
The historical drinking water supply data of the municipality of Vila Pouca de Aguiar reveals a 

generally sustainable system because at a municipal level the explored groundwater resources 

exceed the peoples’ and public consumption. However, some local deficits were detected in two dry 

months (July-August) and in larger villages (Vila Pouca de Aguiar and Bornes de Aguiar/Pedras 

Salgadas), amplified by the return of emigrants during this period. The actual deficits are greater 

than 55,000 m3/yr and could increase to approximately 90,000 m3/yr in the near future (next two 

decades) if the rainfall decrease (–7.5%/decade) and consumption increase (+2.5%/decade) 

scenarios become reality, as can be anticipated from past trends (Figure 2 and 5a, respectively). The 

results of a study conducted in Denmark also highlighted that freshwater impact assessments based 

on regional data, rather than local data, may dramatically underestimate the actual impact on the 

water resource [52]. 

Some other studies generally discussed the role of scale on water scarcity assessments [53–55]. 

The general surplus of groundwater resources at the municipal scale could raise the hypothesis of 

groundwater diversion from regions of surplus to regions of deficit. This has been tempted in Vila 

Pouca de Aguiar, but with limited success. Local people and authorities usually look at the artesian 

springs and boreholes explored in their territories as their property, and barely consider the 

possibility to share this water with neighbor deficit areas. The political debate between parties 

tends to exacerbate this issue. To our view, the option is relevant but requires modification of 

governance in directions comparable to other cases [56–59]. 

The alternative to balance water resource availability and demand in the Vila Pouca de Aguiar 

municipality, proposed in this study, is to complement the installed groundwater system with an 

adequate surface water system, following the conjunctive water management rationale and 

guidelines [15]. This surface system is to be installed in areas where rainfall is high and land cover is 

predominantly forest ensuring good quality. At these sites, stream is stored in small natural 

reservoirs created by small dams and diverted to the deficit areas. Water diversion is a common 

practice at river scale [60]. In the Vila Pouca de Aguiar municipality, the Cabouço catchment was 

considered the most suited basin to install a small dam, because surface water availability was large 

(2.4 Mm3/yr) and forest cover was dominant (84.8%). Given the location of Cabouço’s outlet at 900 

m altitude, the water transfer into the drinking water tanks from the Vila Pouca de Aguiar and 
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Bornes de Aguiar/Pedras Salgadas villages, located below 870 m of altitude, will be gravitational 

reducing the diversion costs. 

The Cabouço catchment can deliver 2.4 Mm3/yr of surface water to the outlet but it also discharges 

1.5 Mm3/yr of groundwater to the same point (Table 2). Therefore, the availability of clean water 

resources in the catchment is 3.9 Mm3/yr. Actual and forecasted deficits are < 0.1 Mm3/yr (Table 1), 

and hence some water could be released for other uses. The municipality of Vila Pouca de Aguiar 

comprises a 12.1 km2 valley used for agriculture, termed the “South Valley” (the green shaded area 

in Figure 10). The water for irrigation is usually pumped from the Corgo River that crosses the valley, 

or from drilled wells. Farmland area and productivity in this valley would eventually increase if crops 

could be irrigated with water from the Cabouço catchment, since the location is highly favorable 

(Figure 10). 

The creation of the Cabouço dam reservoir would also contribute to local aquifer recharge, and 

hence improve productivity of boreholes downwards. Other studies refer to stream damming as a 

measure to develop aquifer recharge [61,62]. The quality of stream water is another important 

issue, because its purpose is to use it for drinking water. Water quality has not been measured in 

the Cabouço catchment in this study. ArcSWAT provided estimates for annual nitrate loadings (Kg 

N/ha) in surface water and groundwater (Figure 9) based on catchment land cover, which can be 

used as indicators of water quality. The estimated loads are higher in groundwater (4.7 Kg.N/ha) 

than in surface water (0.4 Kg.N/ha), but are generally low. It is very important to keep nutrient loads 

low in dam reservoirs to prevent water quality deterioration and associated impacts, namely 

eutrophication, biodiversity decline and general ecosystem degradation [63–65]. It is worth to note 

that the estimated nitrate loads are rough indications of real loads because they could not be 

calibrated with measured data, and therefore a specific dedicated study should be performed for a 

better assessment. 

Overall, the conjunctive management of Cabouço stream water and the installed system based on 

groundwater seems reliable for Vila Pouca de Aguiar in the long-term. It is also strategically 

appropriate because it maintains municipal autonomy over the public drinking water supply. In this 

context, it is worth mentioning the need to develop public policies and implement land 

management plans in a manner that Cabouço area can be preserved from water pollution and 

legally protected for conservation of water resources. This study exposed the interdependency, 

availability, and accessibility of surface water and groundwater in Vila Pouca de Aguiar, and 

therefore contributed to identify and manage water security in the municipality [66]. We are 

therefore confident that the construction of Cabouço dam to complement drinking water supply in 

deficit areas and complementary irrigate the 

South Valley, would represent the most reliable route to follow in achieving sustainable use of local 

water resources. 

5. Conclusions 
In this study, the proposal of conjunctive water management for drinking water supply of a small 

rural municipality proved efficient. The studied area comprised the Vila Pouca de Aguiar 

municipality located in the north of Portugal, which uses high quality groundwater as source for 

drinking water supply. Although the groundwater resources are abundant at municipal level, some 

deficits were detected at sub-municipal levels, in July and August, reaching > 55,000 m3/yr in the 

two largest villages (the municipal capital Vila Pouca de Aguiar and the Pedras Salgadas town). 
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These deficits are recurrent and therefore this study investigated the possibility to reinforce the 

system with stream 

water stored in small dams. The hydrologic model (ArcSWAT) of small forested catchments (< 15 

km2) located within the municipality limit revealed the suitability to store stream water in the 

Cabouço catchment. This 7 km2 catchment can deliver approximately 3.9 Mm3/yr of good quality 

water, because of its strategic location in a densely forested area (> 85% forest and shrub cover). 

The location at an altitude of 900 m enables the gravitational transport of water towards the 

application areas (mostly Vila Pouca de Aguiar and Pedras Salgadas towns), at low diversion costs. 

Overall, this solution would bring the public supply of drinking water in Vila Pouca de Aguiar into the 

conjunctive water management era, ensuring the system’s sustainability for the future generations. 
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