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Resumo
O Campo Militar de Santa Margarida (CMSM) está operacional desde 1952, com atualmente 75
civis e 1359 militares. Pretende-se avaliar o impacte ambiental resultante do funcionamento de
instalações militares e atividades associadas ao treino militar no CMSM, de forma a contribuir para a
proteção e gestão sustentável dos recursos hídricos subterrâneos do CMSM. Nesta dissertação
propõe-se avaliar se existe contaminação química (orgânica e inorgânica) dos sistemas aquíferos
associadas às atividades militares que ocorrem neste local, bem como obter dados hidrogeoquímicos
(elementos maiores e menores) associados às águas superficiais e subterrâneas da área do CMSM,
e a sua correlação com o ambiente hidrogeológico local. Este estudo também incide na avaliação da
composição química da água proveniente da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), de
forma a avaliar se esta está de acordo com a legislação para ser reutilizada para rega.
Este estudo baseia-se em dados de 2003, publicados por Matias et al. (2008), e em dados
recentes provenientes de duas campanhas de campo realizadas em 2015 e 2016, no âmbito do
Projeto RASA. De acordo com os dados mais recentes (2015 e 2016) não se verifica que as
atividades desenvolvidas no CMSM sejam uma fonte de contaminação química para as águas
subterrâneas locais, não apresentando estas águas indícios de contaminação, não constituindo por
isso um risco ambiental. Do ponto de vista químico, a água proveniente da ETAR está dentro dos
parâmetros legais para ser reutilizada para a rega nestas instalações.

Palavras-chave: CMSM, águas superficiais, águas subterrâneas, fáceis hidrogeoquímica,
contaminação, reutilização de água, ETAR.
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Abstract
The Santa Margarida Military Camp (CMSM) has been operational since 1952, with currently 75
civilians and 1359 military. The aim is to evaluate the environmental impact resulting from the
operation of military installations and activities associated with military training in the CMSM, in order
to contribute to the protection and sustainable management of the groundwater resources of the
CMSM. This dissertation aims to assess the existence of chemical contamination (organic and
inorganic), of the aquifer systems, ascribed to the military activities that occur in this location, as well
as to obtain hydrogeochemical data (major and minor elements) associated to the surface and
groundwaters of the CMSM area, and its correlation with the local hydrogeological environment. This
study also focuses on the chemical assessment of the water from the Waste Water Treatment Plant
(WWPT) in order to evaluate whether this water complies with the legislation, to be reused for
irrigation.
This study is based on data from 2003, published by Matias et al. (2008) and recent data from field
work campaigns conducted in 2015 and 2016, under the scope of the RASA Project. According to the
most recent data (from 2015 and 2016) the activities developed in the CMSM are not a source of
chemical contamination for the local groundwater, as these waters do not show signs of contamination
and therefore do not constitute an environmental risk. From the chemical point of view, the water from
the WWTP is within the legal parameters to be reused for irrigation in these facilities.

Keywords: CMSM, surface water, groundwater, hydrogeochemistry, contamination, water reuse,
WWTP.
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1. Introdução e objetivos
Os Campos de Treino Militar são instalações militares que proporcionam exercícios de treino e de
operações táticas (Kazmarek et al., 2005; Zentelis & Lindenmayer, 2014). Quanto maior for a sua
dimensão e uso operacional para treino militar, maiores serão os impactos antrópicos no ecossistema
(Owens, 1990; Rideout & Walsh 1990; Goldsmith, 2010).
O Campo Militar de Santa Margarida (CMSM) já recebeu três prémios da Defesa Nacional e
Ambiente, em 1996, 1998 e 2003. A aplicação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), iniciado
em 2001, foi o que garantiu o terceiro prémio (Ferreira, 2014). Este SGA pretende promover a
proteção ambiental e integrar a componente ecológica nas atividades militares (Ferreira, 2014). Esta
instalação possui uma Certificação Ambiental desde 2004, de acordo com a Norma Portuguesa ISO
14001 (Ferreira, 2014). Segundo Ferreira (2014) o CMSM é um exemplo raro de boas práticas
ambientais.
A integração de sistemas de gestão ambiental deve ser uma prioridade para o governo de forma a
garantir a sustentabilidade deste setor. As Forças Armadas devem concordar com a necessidade de
que os potenciais impactes ambientais de certas atividades devem ser avaliados antes da tomada de
uma decisão. Para promover a ligação entre as Forças Armadas e o ambiente, deve-se aumentar a
investigação para métodos de desenvolvimento, medição e promoção da integração de práticas
ambientais, nos diferentes níveis de organizações militares, na tomada de decisões, na logística e
nos processos operacionais em particular (Ramos & Melo, 2005).

1.1.

Objetivos

A realização desta dissertação tem como objetivos a avaliação do impacto ambiental resultante
do funcionamento de instalações militares e atividades associadas ao treino militar no CMSM,
visando igualmente contribuir para a proteção e gestão sustentável dos recursos hídricos
subterrâneos do CMSM.
De forma a estudar a qualidade da água superficial e subterrânea e a sua evolução no Campo
Militar de Santa Margarida (CMSM) pretende-se analisar dados obtidos em trabalhos de campo
realizados em 2003 (já publicados por Matias et al., (2008)), e em 2015 e 2016, no âmbito do Projeto
RASA “Riscos associados aos solos e sistemas aquíferos do CMSM: avaliação química e viral”,
coordenado pelo CINAMIL.
Este estudo incide sobre as atividades desenvolvidas no CMSM, nomeadamente as atividades de
treino militar, que envolvem o disparo de munições reais, e de que modo afetam a qualidade das
águas superficiais e subterrâneas locais.
Outra vertente presente nesta dissertação é a análise da qualidade da água residual proveniente
da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do CMSM e perceber se é possível ser
reutilizada como água para rega. Para tal, são analisados dados cedidos pelo Núcleo de Proteção
Ambiental do CMSM, em que é possível verificar se a composição química destas águas está de
acordo com a Legislação Portuguesa (Decreto-Lei nº 236/98), para a qualidade das águas para rega.
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Do ponto de vista hidrogeológico, a análise de diagramas de variação do ião Cl - poderá identificar
possíveis tendências para a origem dos catiões presentes na água, que poderão ser de origem
geológica ou de contaminação antrópica.
Assim este estudo contempla as seguintes vertentes:
•

Contaminação química (orgânica e inorgânica) dos sistemas aquíferos associada às
atividades militares que ocorrem no CMSM;

•

Reutilização da água proveniente da ETAR;

•

Obtenção de dados hidrogeoquímicos (elementos maiores e menores) associados às águas
superficiais e subterrâneas da área do CMSM, e a sua correlação com o ambiente geológicoestrutural e hidrogeológico local.

1.2.

Organização da Dissertação

A presente dissertação está organizada da seguinte forma:
•

No Capítulo 2 são discutidos temas relacionados com o desenvolvimento sustentável em
ambientes de treino militar, através de uma revisão bibliográfica. Estes são,
nomeadamente, o tipo de atividades desenvolvidas, os impactes ambientais associados a
estas atividades e medidas de mitigação à contaminação nestes ambientes, os sistemas
de gestão ambiental utilizados (Norma ISO 14001), a importância das lagoas temporárias
mediterrâneas e a reutilização de água residual;

•

No Capítulo 3, é caracterizado o caso de estudo do Campo Militar de Santa Margarida
(CMSM), através de revisão bibliográfica;

•

No Capítulo 4 são apresentados os resultados de trabalhos anteriores, similares aos do
trabalho desenvolvido no CMSM, no âmbito desta dissertação;

•

No Capítulo 5 é discutida a metodologia a adotar, relativamente à amostragem de águas
superficiais e subterrâneas, bem como a metodologia analítica.

•

No Capítulo 6 são descritos e analisados os resultados obtidos em 2003 (por Matias et al.
(2008)), 2015 e 2016, referente à qualidade das águas superficiais e subterrâneas do
CMSM, bem como a qualidade da água residual da ETAR presente nas instalações do
CMSM;

•

No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões e perspetivas futuras.
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2. Desenvolvimento sustentável em ambientes de treino militar
2.1. Atividades em Campos de Treino Militar
Nos Campos de Treino Militar, para além das atividades de formação e treino, estes possuem
também atividades de carácter logístico e administrativo (Rosa, 2006), que apoiam as atividades
operacionais e territoriais.
Segundo Rosa (2006) para o bom funcionamento destas unidades operacionais é necessário tanto
pessoal militar como civil para a prestação dos respetivos serviços. Estes são responsáveis pela
manutenção e funcionamento dos equipamentos e veículos, manutenção das infraestruturas
presentes, tarefas administrativas, provisionamento de produtos alimentares e a sua confeção,
desenvolvimento e promoção do moral e bem-estar de todo o pessoal, manutenção dos
equipamentos destinados a áreas de lazer, informação e documentação que entra nas unidades e
todo o seu processamento e arquivo e pela área territorial, considerando o património ambiental e
cultural da área do campo militar onde se encontra instalado.
Outras atividades mais diretamente relacionadas com operações militares nos Campos de Treino
Militar são as seguintes (Ramos & Melo, 2007):
•

Atividades de aquisição, armazenamento e distribuição de armas pesadas convencionais,
armas leves e munições;

•

Tráfego militar;

•

Atividades de manufaturação, manutenção, reparação, teste/avaliação e suporte de armas
pesadas convencionais, armas leves e munições;

•

Desmilitarização;

•

Atividades de treino que ocorrem no solo, ar e água;

•

Investigação militar, e desenvolvimento de conceitos e tecnologia.

Na Figura 1 encontram-se alguns exemplos de atividades desenvolvidas em Campos de Treino
Militar.

Figura 1 – Atividades em campos de treino militar: (A) exercícios de reconhecimento de terreno (retirado de
National Archives), (B) exercício de tiro de tanque (retirado de Army Technology) e (C) exercício de tiro (retirado
de The Gateway Pundit).

3

2.2. Impactes ambientais e medidas de mitigação à contaminação de águas
superficiais e subterrâneas em ambientes de treino militar
O setor das Forças Armadas produz mais impactes ambientais, e de natureza mais importante,
relativamente a outras organizações governamentais (NATO-CCMS, 2000).
Qualquer modificação sofrida pelo meio ambiente, causada por uma atividade de uma
determinada organização, é considerada um impacte ambiental, sendo que este tanto pode ser
positivo como negativo. Os tipos de impactes ambientais em Campos de Treino Militar podem ocorrer
da seguinte forma (Lawrence et al., 2015):
i. No desenvolvimento dos Campos de Treino Militar, que corresponde ao estabelecimento e
construção das instalações e local;
ii. Nas próprias operações do Campo de Treino Militar, que corresponde à operação funcional
das instalações e das atividades militares.
Os Campos de Treino Militar geram as seguintes pressões no ambiente (Ramos & Melo, 2007):
•

Emissões de poluentes;

•

Geração de ruído, odor, radiação e vibração;

•

Uso de munições;

•

Uso de substâncias perigosas;

•

Descarregamentos de óleos para o solo e para as águas superficiais e/ou subterrâneas;

•

Geração de resíduos perigosos;

•

Geração de água poluída;

•

Consumo de energia e água;

•

Circulação de veículos.

2.2.1. Impactes ambientais no desenvolvimento de um Campo de Treino Militar
Os impactes ambientais mais usuais aquando do desenvolvimento de um Campo de Treino Militar
são a degradação de habitat, erosão do solo e contaminação química (Xun et al., 2013).
Numa fase de desenvolvimento inicial, é necessário remover vegetação e proceder à escavação e
compactação intensa do solo, o que altera a paisagem natural (Kopel et al., 2015). Estas alterações
no ambiente provocam o aumento do potencial à erosão do solo e reduzem as taxas de infiltração de
água, o que provoca modificações na ecologia devido à alteração da estrutura física e química do
solo, aumentando a taxa de escorrência superficial de água (Tang et al., 2005). A contaminação
química da nascente de água local pode ser provocada pelo aumento da taxa de escorrência
superficial da água, que por sua vez provoca o aumento do transporte de sedimentos e substâncias
químicas associados à deposição de resíduos urbanos e industriais, assim como derrames acidentais
de químicos, como combustível e óleos (Kopel et al., 2015).
Apesar de todos estes impactes negativos na fase de desenvolvimento de um Campo de Treino
Militar, este também proporciona impactes positivos. Segundo Lawrence et al. (2015), estes tipos de
instalações possuem impactes benéficos na biodiversidade local, regional e global. Estas instalações
localizam-se geralmente em grandes áreas, longe do contacto humano e de desenvolvimento urbano,
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o que proporciona a conservação da vida selvagem nestes locais (Rideout & Walsh, 1990; Zentelis &
Lindenmayer, 2014). Deste modo, as áreas de treino militar têm sido reconhecidas pela sua elevada
biodiversidade e por protegerem espécies ameaçadas e em risco de extinção.

2.2.2. Impactes ambientais devido a operações funcionais e de treino de um Campo de
Treino Militar
A manutenção das instalações militares e dos respetivos equipamentos provoca a geração de
grandes quantidades de resíduos perigosos, como metais pesados, solventes, elementos corrosivos,
combustível e óleos (Kazmarek et al., 2005). Quando estes não são armazenados ou depositados de
forma correta, acarretam grandes riscos de contaminação de água e problemas relacionados com a
degradação dos habitats naturais, e por consequência afetam a biodiversidade (Osuji & Nwoye,
2007).
A US Environmental Protection Agency aponta para mais de 53 bases militares que colocam
perigos para a saúde humana e para o ambiente (Goldsmith, 2010).
As instalações de treino militar possuem diversos desafios no que respeita à continuada utilização
dos mesmos terrenos, o que leva à degradação de locais específicos e contaminações (Lawrence et
al., 2015). Estas contaminações estão associadas à presença no local de metais pesados, tendo o
chumbo como principal contaminante (Cao et al., 2003a, 2003b). A degradação e oxidação de
munições com chumbo resulta na contaminação de solos, águas superficiais e subterrâneas.
Concentrações elevadas deste elemento no solo podem resultar no decréscimo do crescimento da
vegetação e biodiversidade (Cao et al., 2003a, 2003b; Hardison et al., 2004).
O tipo de armamento utilizado em campos de treino militar requer zonas que possuam um raio de
segurança devido a detonações e a ruídos, de forma a não afetar a população mais próxima. Este
tipo de treino causa a degradação do habitat presente devido à formação de irregularidades
acentuadas no terreno e à alteração do tipo de espécies que os habita. A paisagem é profundamente
alterada devido à degradação da estrutura e da qualidade do solo, e apenas espécies tolerantes a
este tipo de ambientes é que permanecem, alterando bastante a flora e fauna inicial. (Fehmi et al.,
2001; Smith et al., 2002; Warren et al., 2007).
Os veículos utilizados pelo Exército, provocam a compactação do solo, devido ao seu elevado
peso. Este é um problema relevante que causa impactes no solo e na vegetação no local (Dickson et
al., 2008). Este tipo de veículos e o seu tipo de utilização remove a camada de vegetação e aumenta
a taxa de erosão do solo. Por consequência, a estrutura física e química do solo é alterada. Verificase que em locais onde a utilização destes veículos é mais frequente, os solos apresentam menor
razão de carbono/nitrogénio, assim como menor conteúdo em carbono (Garten et al., 2003).
O treino militar no que se refere aos exercícios realizados pela infantaria, provoca impactes
ambientais em que a sua gravidade depende do número de soldados e da natureza do próprio
exercício (Garden et al., 2003).
Na Tabela 1 encontram-se resumidos os principais impactes nas águas superficiais e
subterrâneas associados aos Campos de Treino Militar.
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Tabela 1 – Causas e fatores de poluição das águas superficiais e subterrâneas, geralmente atribuídas a
atividades de um Campo de Treino Militar. Segundo Rosa (2006).
Causas

Fatores

Lavagem de viaturas e maquinaria

Sedimentos e detritos presentes, detergentes e solventes

Armazenamento e acondicionamento de sucatas

Oxidação de metais e libertação de matérias tóxicas

Munições

Abandono de materiais constituídos por Pb e Al

Resíduos

Eliminação de forma incorreta

Óleos, absorventes e lamas contaminadas

Mau acondicionamento e derrames acidentais

Fertilizantes

Atividades agrícolas

Resumindo, os impactes ambientais associados a Campos de Treino Militar são, segundo Ramos
& Melo (2007):
• Deterioração da qualidade do ar;
• Erosão/degradação do solo e contaminações;
• Alterações topográficas, alterando a paisagem;
• Deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas;
• Alterações hidrológicas devido à alteração topográfica, devido a detonações, desmatação e
compactação do solo;
• Perturbação dos ecossistemas terrestres e aquáticos;
• Degradação dos recursos históricos, incluindo propriedades históricas, locais arqueológicos e
outros bens de cultura tradicional;
• Perturbação das comunidades locais envolventes, incluindo a degradação da qualidade de
vida e efeitos na saúde humana.

2.2.3. Medidas de mitigação à contaminação em ambientes de treino militar
As medidas de mitigação são implementadas de forma a reduzir os impactes ambientais gerados
por determinada ação.
Um exemplo de um Campo de Treino Militar que promove o desenvolvimento de medidas de
mitigação é o Campo Militar de Santa Margarida (CMSM) que, através da implementação de um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com a definição dos requisitos previstos na norma NP ISO
14001 (Rosa, 2006), discutida de seguida, pratica várias medidas de forma a reduzir a sua pegada
ambiental. Segundo Ferreira (2014), as medidas de mitigação são:
• Encaminhamento das águas residuais, da lavagem dos carros de combate, que são
conduzidas por caleiras para um separador de hidrocarbonetos que as vai depositar, depois
de limpas, numa conduta normal. Se tal não acontecesse toneladas de óleos poderiam
infiltrar-se no solo e poluir as águas subterrâneas.
• Todos os resíduos, perigosos ou não, são separados e encaminhados para reciclagem.
• Fecho da lixeira existente na instalação militar, tendo sido devidamente selada, e
desmantelamento das fossas séticas.
• Os esgotos são tratados numa Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).
• Desmatagem para prevenção de fogos florestais.
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• Combate às espécies florestais infestantes.
• Conservação de espécies cinegéticas, existindo uma reserva de caça no interior do Campo.
• Plantação e limpeza de árvores.
• Conservação de várias lagoas temporárias, que acolhem ecossistemas de grande interesse
devido às espécies raras que as habitam.
Estas medidas de mitigação podem e devem ser utilizadas em meios de treino militar, tratando-se
de medidas de gestão ambiental universais. No entanto, cada meio militar deve analisar os seus
problemas ambientais individualmente e aplicar as medidas de mitigação em conformidade com as
suas atividades.
Existem, no entanto, medidas de mitigação especialmente para as causas dos impactes
ambientais gerados nas águas superficiais e subterrâneas (Tabela 2).
Tabela 2 - Causas de impacte ambiental nas águas superficiais e subterrâneas e medidas de mitigação de um
Campo de Treino Militar. Segundo Rosa (2006).
Causas
Lavagem de viaturas e maquinaria

Medidas de mitigação
Implementação de sistemas de drenagem e de decantação das
águas

Armazenamento e acondicionamento

Impermeabilização do pavimento, cobertura e drenagem de águas

de sucatas

para fossas de tratamento

Munições

Recolha possível deste tipo de materiais

Resíduos

Reutilização e reciclagem

Óleos, absorventes e lamas
contaminadas
Fertilizantes

Acondicionamento correto e controlo e prevenção de fugas
Tratamento da água que polui e monitorização

2.3. Sistemas de Gestão Ambiental e Diretiva Ambiental para a Defesa Nacional
2.3.1. Sistemas de Gestão Ambiental: âmbito

A partir dos anos 80, tanto organizações industriais, como governamentais, iniciaram uma
abordagem sistemática aos problemas ambientais. Estes foram atribuídos à falta de processos
próprios de gestão ambiental, bem como erro humano, falta de comunicação e conhecimento sobre o
tema (NATO-CCMS, 2000). Desde então foram desenvolvidos os Sistemas de Gestão Ambiental
(SGA), que possuem etapas como o desenvolvimento de um plano (Plan), a sua implementação (Do),
auditoria (Check) e um processo de revisão e consequente melhoria (Act), como se pode observar na
Figura 2 (NATO-CCMS, 2000). Um SGA permite às organizações gerir as suas atividades de forma a
prevenir poluição e minimizar impactes no ambiente, sem sobrecargas operacionais e financeiras
(NATO-CCMS, 2000).
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Figura 2 – Ciclo de melhoria contínua de um SGA. Retirado de APCER (2016). Adaptado de ISO 14001:2015.

Os SGA são um elemento chave para garantir uma prática ambientalmente positiva de uma
organização. A integração de um SGA em atividades militares tem-se tornado uma preocupação a
nível internacional, para o setor da defesa (Wang & Wu, 2013), visto que se trata de um setor
complexo, numeroso e com importância social (DD, 2003) e as suas atividades militares estão
estreitamente interrelacionadas com o ambiente.
Foi realizado um estudo piloto, entre 1996 a 1999, pelo Comité da NATO, para determinar a
possibilidade de implementar um SGA no setor da defesa, tendo 29 países contribuído para este
estudo (NATO-CCMS, 2000). Este concluiu que é possível e desejável a implementação de SGA em
organizações das Forças Armadas (NATO-CCMS, 2000).
Verifica-se que, no setor da defesa, a escolha e a implementação de SGA não possuem
diferenças significativas entre os diversos países (Wang & Wu, 2013).

2.3.2. Norma ISO 14001 e implementação de SGA no Setor da Defesa
Existem diversas ferramentas de gestão ambiental, nomeadamente, auditoria ambiental, análise
do fluxo de substâncias, avaliação dos impactes ambientais, avaliação dos ciclos de vida e sistemas
de gestão ambiental (Ramos et al., 2009). Os SGA são a ferramenta mais utilizada a nível ambiental,
pelas organizações (Ramos et al., 2009). Atualmente, a norma ISO 14001 é a norma padrão para o
desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão ambiental (NHDES, 2002). O conteúdo
desta norma inclui:
•

O cumprimento dos requisitos ambientais segundo a legislação;

•

Implementação de uma política ambiental;

•

Clarificação dos objetivos e metas para o desempenho ambiental;

•

Identificação dos aspetos e impactos ambientais;
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•

Mitigação dos impactos prejudiciais e da poluição ambiental;

•

Treino e monitorização, verificação e auditoria na implementação do sistema de gestão
ambiental;

•

Comunicação com os cidadãos;

•

Avaliação do desempenho ambiental;

•

Registo dos procedimentos de gestão ambiental;

•

Revisão e melhoria contínua das práticas de gestão ambiental.

Para determinar a eficácia da implementação de SGA existem métodos quantitativos e
qualitativos, no entanto ambos têm as suas vantagens e desvantagens, sendo que se deve analisar
caso a caso, tendo em conta os problemas em cada contexto, as características do estudo, os
objetivos e métodos e as capacidades de gestão (Zutshi et al., 2008).
Para clarificar a relação entre a implementação do sistema de gestão ambiental e o desempenho
ambiental é necessário estabelecer indicadores de desempenho ambiental (EPI’s) (Schylander &
Martinuzzi, 2007). As avaliações realizadas internamente não são compreensivas e objetivas o
suficiente para determinar a eficácia do sistema de gestão ambiental, pelo que é importante uma
avaliação independente destes sistemas (Greenwood, 2001).
Em Portugal, foram realizados vários estudos de forma a avaliar as práticas ambientais no setor
das Forças Armadas, tendo sido efetuados através de questionários de auto-avaliação pelos próprios
serviços. Este setor é representado por três Ramos das Forças Armadas Portuguesas, sendo estes o
Exército, a Força Aérea e a Marinha.
O Setor das Forças Armadas Portuguesas possui cerca de 42.700 militares efetivos, sendo o total
de pessoal contratado neste setor cerca de 56.200 (civis e militares). O custo total das Forças
Armadas Portuguesas representa 1,2 % do Produto Interno Bruto (PIB) (Ramos & Melo, 2005). As
Forças Armadas são, por isso, uma das maiores organizações no setor público, com um grande
número de trabalhadores, tanto civis como militares.
As Forças Armadas são um dos proprietários mais importantes de terreno em Portugal,
representando cerca de 0,25 % do território Português. Parte destes terrenos possuem bens de
importância natural que necessitam de cuidado específico, representando uma responsabilidade
ambiental adicional nas unidades militares (Ramos & Melo, 2005).
Ramos & Melo (2005) realizaram um estudo de forma a avaliar a extensão em que as várias
questões e práticas ambientais têm sido adotadas no setor das Forças Armadas Portuguesas,
baseado num questionário de auto-avaliação pelos próprios serviços. Até então, o perfil ambiental do
setor das Forças Armadas Portuguesas não era conhecido.
O questionário baseou-se em questões e práticas ambientais que incluíram profissionais
responsáveis por questões ambientais, educação ambiental do pessoal, conhecimento da
implementação de sistemas de gestão ambiental, programas ambientais,

investigação e

desenvolvimento ambiental, cooperação ambiental com as devidas partes interessadas, normas
ambientais para os fornecedores, entre outros. Neste âmbito, o questionário colocado, a nível
nacional, pretende responder às seguintes questões (Ramos & Melo, 2005):
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•

O nível de responsabilidade ambiental, especificamente em relação às práticas e ferramentas
de gestão ambiental aplicáveis ao setor militar;

•

O nível de educação e treino ambiental;

•

O nível de desempenho ambiental baseado em auto-avaliação;

•

Até que nível foi implementado o sistema de gestão ambiental e o seu conhecimento relativo;

•

A disponibilização de dados e informação ambiental;

•

A cooperação entre as partes interessadas em práticas ambientais.

O objetivo deste questionário foi avaliar o perfil ambiental do Setor Militar Português, incluindo as
Forças Armadas (Exército, Força Aérea e Marinha) e as administrações de defesa com as quais se
relacionam, sendo responsáveis pelo suporte das atividades militares.
No geral, os resultados deste questionário demonstram a inclusão de considerações ambientais
nas atividades militares Portuguesas. Porém, é um conceito recente, mas muito positivo quando
comparado com outros setores públicos. É uma conclusão muito importante devido ao grande
número de infraestruturas, pessoas e áreas de terreno sobre jurisdição militar (Ramos & Melo, 2005).
Portugal é um dos membros da NATO, sendo que muitas das práticas ambientais implementadas
são de influência direta ou indireta da NATO (Ramos & Melo, 2005).
Entre os três diferentes Ramos das Forças Armadas, é a Força Aérea que demonstra os
melhores resultados na implementação de práticas ambientais. Muitos fatores podem justificar esta
diferença, nomeadamente mais treino ambiental e consciencialização ambiental presente, assim
como políticas ambientais implementadas (Ramos & Melo, 2005).
Outro estudo realizado pelos mesmos autores em 2006 determina o índice MEPE (Military
Environmental Performance Evaluation) no caso do setor das Forças Armadas, com base em
questionários. Este índice reflete a relação entre as práticas de gestão ambiental e as organizações
militares, tendo em conta o ramo da unidade militar e a sua dimensão, em população e área de
terreno ocupada. O índice MEPE mede a extensão a que as várias práticas ambientais têm sido
adotadas por este setor (Ramos & Melo, 2006). Verificou-se que as Forças Armadas possuem um
índice MEPE baixo (0,33) que demonstra que a integração de práticas ambientais em Portugal é
muito recente, traduzindo-se num desempenho de práticas ambientais baixas (Ramos & Melo, 2006).
Neste estudo, a Força Aérea distinguiu-se dos restantes ramos das Forças Armadas, por possuir um
índice MEPE superior (0,52), apresentando um melhor desempenho de práticas ambientais. Isto
demonstra que a Força Aérea Portuguesa se encontra a desenvolver e a implementar um sistema de
gestão ambiental em algumas unidades e a maioria destas unidades possuem atividades de
educação ambiental. Os resultados também mostram, aparentemente, um melhor desempenho
ambiental para unidades militares de larga escala (Ramos & Melo, 2006).
Apesar de várias e significativas iniciativas ambientais, o desempenho ambiental nas Forças
Armadas é considerado baixo. No entanto, a diversidade da natureza destas unidades torna a
avaliação do desempenho ambiental relativamente difícil e deve ser tido em conta neste estudo
(Ramos & Melo, 2006). Os mesmos autores concluíram que as Forças Armadas Portuguesas
necessitam primariamente de educação e consciencialização ambiental, sendo estes os primeiros
passos de forma a melhorar estes resultados. Adicionalmente, deverá ser realizado um plano de

10

trabalho detalhado com patamares definidos para cada unidade militar, em particular, avaliação dos
impactes ambientais de grandes missões e atividades, bem como questionários de forma a identificar
e caracterizar locais contaminados, e inventários de recursos naturais das principais áreas de treino.
O Campo Militar de Santa Margarida é uma referência na implementação de boas práticas
ambientais, pelo que já recebeu, por três vezes, o Prémio Defesa Nacional e Ambiente, nos anos de
1996, 1998 e 2003 (Ferreira, 2014). Este prémio foi criado com o objetivo de incentivar as boas
práticas ambientais nas Forças Armadas, deixando claro as preocupações da Defesa Nacional pela
preservação dos recursos naturais do País. Destina-se a galardoar a unidade, estabelecimento ou
órgão das Forças Armadas que melhor contribuiu para a melhoria da qualidade do ambiente numa
perspetiva de desenvolvimento sustentável (Ferreira, 2014). Esta envolve a utilização eficiente dos
recursos naturais, as boas práticas de gestão e ordenamento do território e a valorização e
preservação do património natural, paisagístico e da biodiversidade. O Exército foi o Ramo das
Forças Armadas que mais candidaturas apresentou, representando cerca de 50 % do total. (Ferreira,
2014).
O último prémio obtido pelo CMSM foi recebido pela aplicação de um SGA, iniciado em 2001, que
pretende promover a proteção ambiental e integrar a componente ecológica nas atividades militares.
Foi este projeto que esteve na base da sua Certificação Ambiental, aprovada em 2004, de acordo
com a Norma Portuguesa ISO 14001, atribuída pela APCER – Associação Portuguesa de
Certificação (Ferreira, 2014).

2.3.3. Diretiva Ambiental para a Defesa Nacional
A nível legal, em Portugal, foi publicado o Despacho do Ministério da Defesa Nacional n.º
6484/2011 que corresponde à Diretiva Ambiental para a Defesa Nacional, que tem como finalidade
definir as linhas de orientação, prioridades e objetivos para operacionalizar a estratégia a adotar pelo
Ministério da Defesa Nacional em relação ao ambiente, tendo em conta não só os resultados
alcançados nos últimos 10 anos pela aplicação da política ambiental, mas também as diretrizes
nacionais e internacionais de curto e médio prazo. Esta diretiva propõe alcançar os seguintes
princípios, até 2021:
•

A sustentabilidade, consciente de que a sobrevivência ambiental depende da conservação e
utilização racional de recursos;

•

A prevenção e precaução, considerando que as atividades das Forças Armadas são
suscetíveis de originar impactes ambientais;

•

O aproveitamento racional dos recursos naturais, consciente de que se deve minimizar a
degradação ambiental, sobretudo dos recursos naturais não renováveis;

•

A transversalidade, considerando que a política de ambiente da Defesa Nacional deve ser
assumida em todas as atividades e organismos no âmbito do Ministério da Defesa Nacional.

Os objetivos estratégicos e operacionais a atingir nesta Diretiva estendem-se por quatro áreas de
interesse (Tabela 3), sendo estas a gestão ambiental, a gestão de recursos naturais, as alterações
climáticas e a educação ambiental.
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Tabela 3 - Objetivos estratégicos a atingir nas respetivas áreas de interesse, segundo a Diretiva Ambiental para
a Defesa Nacional. Retirado do Despacho nº. 6468/2011.
Áreas de

Objetivos estratégicos

interesse

- Integração de critérios ambientais nas fases de planeamento e execução dos processos
inerentes ao ciclo de vida do armamento, sistemas e equipamentos, bem como projetos de
investigação e desenvolvimento;
- Inclusão de requisitos ambientais na valorização e conceção do património afeto à Defesa
Nacional;
Gestão

- Integração de critérios ambientais nos processos de contratação para aquisição de bens e

ambiental

serviços;
- Colaboração com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais de forma a
consolidar esforços para a valorização do ambiente em todas as áreas da Defesa Nacional;
- Promoção de uma cultura ambiental visando a transparência para a sociedade civil;
- Otimização da gestão dos resíduos que promovam a redução, reutilização e valorização
dos mesmos.
- A contribuição para uma gestão eficiente da água, promovendo um uso sustentável dos
recursos hídricos;

Gestão de

- A prevenção e minimização de todas as formas de poluição da água, solo e ar, evitando o

recursos

uso de substâncias ou equipamentos prejudiciais ao ambiente;

naturais

- Contribuição para a preservação e proteção das espécies e dos habitats;
- Promoção da utilização sustentável dos recursos ambientais através de uma melhoria
contínua do desempenho ambiental das atividades da Defesa Nacional.
- Promover a mitigação e a adaptação às alterações climáticas, tendo como perspetiva

Alterações

uma economia de baixo carbono;

climáticas

- Promover a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa, implementando
medidas de eficiência energética e o recurso às energias renováveis.

Educação

- Garantir a educação para a sustentabilidade através de programas adequados de

ambiental

consciencialização e sensibilização.

Para atingir estes objetivos é necessário elaborar um plano de ação ambiental, com diretivas de
carácter operacional, onde se articulam ações, responsáveis e resultados. Tal exige uma estreita e
permanente coordenação entre os vários organismos tutelados pelo Ministério da Defesa Nacional.

2.4. Lagoas Temporárias Mediterrâneas
2.4.1 Âmbito e Enquadramento Legal
As Lagoas Temporárias Mediterrâneas fazem parte dos ecossistemas de zonas húmidas, sendo
estas definidas como áreas de pântano, paul, turfeira ou água, naturais ou artificiais, permanentes ou
temporárias, com água parada ou corrente, doce salobra ou salgada, incluindo água do mar cuja
profundidade na maré baixa não exceda os seis metros (UNESCO, 1971). Este ecossistema é o
único que foi objeto de um tratado internacional, a Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância
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Internacional especialmente como Habitat de Aves Aquáticas (UNESCO, 1971), também conhecida
como a Convenção de Ramsar, com atualmente 125 países aderentes, tendo Portugal aderido em
1981. Segundo esta Convenção os países têm a obrigação de proporem zonas húmidas do seu
território para a sua inclusão na Convenção, assim como zelar pela sua conservação.
No entanto, estes ecossistemas são um dos mais ameaçados devido às elevadas pressões
antrópicas como as alterações hidrológicas e a poluição das águas. Apesar do estatuto atribuído de
conservação, em Portugal, estes ecossistemas têm sofrido continuada degradação e perda,
desaparecendo a um ritmo acelerado. Calcula-se que durante o século XX, dois terços das zonas
húmidas europeias terão desaparecido (Costa et al., 1996).
Entende-se como lagoas temporárias mediterrâneas um corpo de água doce em que a alternância
entre a fase seca e a inundada ocorre com uma frequência anual, existindo um período de inundação
consecutivo quase sempre após a precipitação, do Outono à Primavera, e um período seco,
obrigatório e de duração variável nos restantes meses (Grillas, 2004). Estas são classificadas como
habitats prioritários (Diretiva 92/43/CEE).

2.4.2. Localização e características no seu desenvolvimento
Na zona mediterrânea abundam estes habitats prioritários que possuem grande valor ecológico,
social e económico. Na União Europeia, este tipo de habitat encontra-se distribuído de acordo com a
Figura 3.

Figura 3 - Distribuição da superfície total de Lagoas Temporárias Mediterrâneas (em %). Retirado de Ruiz
(2008).

Observa-se que Portugal e Espanha são os países, dentro da União Europeia, que possuem maior
percentagem de área total de Lagoas Temporárias Mediterrâneas. Em muitos países o

13

desenvolvimento de um inventário deste tipo de ecossistemas ainda não foi iniciado ou ainda está
numa fase muito inicial, pelo que o conhecimento sobre este tipo de ecossistemas ainda se encontra
disperso e incompleto (Costa et al., 1996).
Este tipo de habitat alberga comunidades de grande interesse para a conservação devido à sua
diversidade vegetal e importância ecológica. De modo geral, as características ecológicas estão
reguladas pelo clima e pela natureza geológica do substrato. Do clima depende o regime hídrico, e a
textura e a permeabilidade do substrato condicionam a formação das lagoas (Cirujano, 1995).
Este tipo de ecossistemas é alimentado principalmente pela água da chuva, e eventualmente pela
escorrência na área envolvente, dependendo se estão localizadas em ambientes muito aplanados ou
não. (Rosselló-Grael, 2003). Estas lagoas adquirem o carácter temporário pois na altura do Verão,
devido às temperaturas mais elevadas e chuva praticamente inexistente, secam totalmente (Figura
4). O seu nível de água é por isso muito temporário, sendo irregular ao longo do ano.

Figura 4 - Exemplo de uma lagoa mediterrânea temporária, (A) na fase húmida e (B) na fase seca. Adaptado de
Salvador et al. (2015, 2016).

Outro aspeto característico destas lagoas é a inexistência de vegetação à sua volta, sendo que a
transição entre a lagoa e o ambiente envolvente é brusca.
O período hídrico da maioria destas lagoas é mais longo do que as simples acumulações de água
da chuva em depressões topográficas com baixa permeabilidade, sendo mais extensas pela
interação com a água subterrânea à qual se encontram ligadas hidraulicamente (Salvador et al.
(2015, 2016)) (Figura 5).
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Figura 5 - Perfil de lagoas temporárias mediterrâneas no período hídrico, com (A) acumulação simples da água
da chuva e (B) a ligação hidráulica da lagoa à água subterrânea. Adaptado de Salvador et al. (2015, 2016).

A análise dos contextos hidrogeológicos de ocorrência destas lagoas revela que as lagoas não
tendem a localizarem-se nas áreas dos sistemas aquíferos mais importantes, como por exemplo nos
limites Pós-Paleozóicos do País, mas sim em aquíferos indiferenciados (Salvador et al., 2011).
A maioria das lagoas temporárias superficiais estão localizadas em pequenas depressões nos
depósitos sedimentares do Quaternário que formam a cobertura das rochas cristalinas. Estas últimas
são menos permeáveis que os sedimentos de cobertura Plio-Plistocénicos, proporcionando a
elevação dos níveis de água subterrânea, que intersectam periodicamente a superfície topográfica.
Existem também algumas lagoas que não se encontram nos depósitos sedimentares, mas sim em
depósitos de cobertura, com permeabilidade muito baixa, que resultam da erosão das camadas
inferiores, constituídas por xistos e grauvaques (Salvador et al., 2015, 2016).
De acordo com o conhecimento atual, pode-se considerar que as lagoas possuem diferentes
graus de dependência nos níveis da água subterrânea segundo a tipologia conceptual de
funcionamento da lagoa (Salvador et al., 2015, 2016).
Apesar do seu carácter efémero, as lagoas temporárias mediterrâneas são zonas húmidas muito
persistentes na paisagem, o que se deve ao facto da acumulação de sedimentos ser muito lenta e
reduzida, dada a oxidação da matéria orgânica que ocorre durante a fase seca. Tal não sucede com
corpos de água permanentes, que acumulam progressivamente os sedimentos enchendo após algum
tempo (Collinson et al., 1995).
As lagoas temporárias são habitats muito vulneráveis devido à reduzida coluna de água e por
vezes de pequenas dimensões (Grillas et al., 2004), mas que apresentam uma comunidade biológica
com caraterísticas únicas, cuja sobrevivência depende de uma tolerância fisiológica particular ou das
suas capacidades efetivas de emigração ou imigração.
O Projeto “LIFE Charcos: Conservação de Lagoas Temporárias” tem como objetivo parar a perda
destes habitats no SW de Portugal, permitindo realçar o seu estado de conservação, através de
técnicas de gestão na conservação (Salvador et al., 2015, 2016). Em Portugal, os estudos
desenvolvidos no âmbito deste projeto encontram-se mais focados em temáticas bio-ecológicas, não
sendo suficientes para perceber as diferenças que ocorrem entre os vários estudos realizados sobre
estas lagoas, mesmo estando estas muito próximas (Cancela da Fonseca et al., 2008). No entanto, o
conhecimento atual tem sido suficiente para permitir conhecer que a evolução do período hídrico
(período de inundação), que varia ao longo dos anos, dependente apenas das condições
atmosféricas, é extremamente importante no controlo da diversidade e na manutenção da fauna e da
flora dentro deste habitat (Cancela da Fonseca et al., 2008; Canha & Pinto Cruz, 2010; Beja &
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Alcazar, 2003; Caramujo & Boavida, 2010; Ruiz, 2008). As propriedades hidrogeológicas locais
influenciam a recarga de água e os períodos hídricos destas lagoas (Rodríguez-Rodríguez et al.,
2011), e a geologia controla a hidrologia química e física (Rains et al., 2008).
As ameaças e as medidas identificadas (Farinha et al., 2007) para a conservação deste habitat
encontram-se na Tabela 4.
Tabela 4 - Ameaças e medidas de conservação das Lagoas Mediterrâneas Temporárias, segundo Farinha et al.
(2007).
Ameaças

Medidas de Conservação

Drenagem e mobilização do solo

Evitar ações de escavação, drenagem e terraplanagem

Dragagem

Evitar a mobilização dos solos na fase seca. Na fase húmida deixar uma
faixa superior a 5 m como tampão em redor das lagoas

Destruição do substrato

Manter o carácter temporário

Rebaixamento dos níveis

Evitar escorrência das águas de irrigação (dos canais de rega e valas de

freáticos

drenagem) e a alimentação artificial

Ensombramento das lagoas

Evitar o uso indiscriminado de fertilizantes

Destruição da vegetação
marginal

Promover a monitorização das lagoas

Pastoreio intensivo

Privilegiar o pastoreio extensivo

Eutrofização

Evitar o ensombramento excessivo e a destruição da vegetação marginal

Abandono e colonização das

Evitar o abandono das lagoas e condicionar a abertura de poços em áreas

lagoas por vegetação arbustiva

contíguas

Alteração da paisagem

Manter em bom estado de conservação uma rede de lagoas com diferentes
características

2.4.3. Lagoas Mediterrâneas Temporárias em ambientes de treino militar – o caso do
CMSM
Nos terrenos do CMSM encontra-se uma rede de lagoas, charcos e poças (Figura 6) que têm
como principal característica a sua marcada sazonalidade na permanência da lâmina de água,
ficando completamente secas nos meses de Verão. Superficialmente, onde ocorrem estas lagoas
temporárias mediterrâneas, existem areias, em alguns locais com uma percentagem significante de
argilas (Rosselló-Graell, 2003).
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Figura 6 - A Lagoa do Junco, uma das lagoas temporárias mediterrâneas localizada no CMSM. Foto de M. J.
Matias (2003).

As lagoas temporárias mediterrâneas no CMSM foram sujeitas a dois estudos, realizados por
Rosselló-Grael et al. (2000) e por Rosselló-Graell (2003). De acordo com Rosselló-Grael et al. (2000)
eram 20 as lagoas presentes neste local, distribuídas por uma área de 25 km2. Possuíam dimensões
variáveis, com um comprimento máximo entre 150 e 300 m, e com uma área aproximada de 0,1 a 0,9
km2.
Segundo Rosselló-Graell (2003) as lagoas estudadas neste local apresentam elevada similaridade
na sua composição de flora e na dinâmica da vegetação ao longo do ano. A diversidade máxima de
flora é registada na altura da Primavera, período em que atinge os níveis máximos de água. O tempo
de permanência da água nas lagoas é referido como o fator ambiental com maior importância na
sucessão das espécies ao longo do ano. De acordo com o estudo realizado em 2003 verificou-se um
decréscimo do número de lagoas encontradas relativamente ao estudo realizado em 2000, dado que
em 2003 apenas existia um conjunto de 10 lagoas temporárias distribuída de forma irregular. No
entanto, verificou-se que estas lagoas apresentavam maior dimensão e por consequência, maior área
ocupada, sendo que variavam desde 150 m e 400 m de comprimento máximo, com uma área
aproximada de 1,5 a 4 ha.
Ambos os estudos determinaram que o nível de água varia durante o ano, desde completamente
seco até 20-40 cm, no pico de enchente, com variações mais elevadas dependendo da variação
sazonal de precipitação. A hidrologia é provavelmente o parâmetro mais importante para estabelecer
e manter os tipos específicos de ambientes pantanosos e os seus processos. Logo, o período hídrico
é uma das características mais importantes das lagoas mediterrâneas temporárias, visto que a
duração do período de enchente determina a variação na composição da flora ao longo do ano.
De referir igualmente que Matias et al. (2008), com base em estudos hidrogeológicos apoiados em
isótopos ambientais (δ2H, δ18O e 3H) referem o facto de as águas de algumas das lagoas temporárias
do CMSM, nomeadamente a Lagoa do Porco, a Lagoa do Junco e a Lagoa do Meio:
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i) apresentarem tendências de evaporação diferentes;
ii) não apresentarem evidências de mistura com as águas subterrâneas do CMSM;
iii) serem, de entre as águas amostradas (ribeiras, nascentes, poços e furos de captação) as que
apresentavam maiores concentrações de 3H, indicando uma recarga ativa para este sistema
hídrico.
Do ponto de vista ambiental, o facto de não existir mistura entre as águas das lagoas e as águas
subterrâneas do CMSM é extremamente importante, pois algumas destas lagoas temporárias são (ou
já foram) zonas de impacto dos projéteis associados a exercícios de fogo real, minimizando deste
modo a possibilidade de contaminação antrópica das águas subterrâneas do CMSM. Para este facto,
em muito contribuirá a tipologia dos solos locais, dominados por formações arenosas, em alguns
locais com uma percentagem significante de argilas.

2.5. Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)
2.5.1. Definição e objetivos
As Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR’s) têm como objetivo o tratamento final de
águas residuais produzidas pelas populações, permitindo, para além da descarga de águas residuais
devidamente tratadas nos respetivos rios e ribeiras que as recebem, melhorando, desta forma, a
qualidade da água que circula nos mesmos, uma possível reutilização destas águas após o respetivo
tratamento. Uma ETAR dimensionada corretamente e a funcionar adequadamente é fundamental
para garantir a saúde pública e a preservação dos recursos hídricos, de modo a evitar a sua
contaminação (Monte & Albuquerque, 2010).
As águas residuais urbanas resultam da utilização de água que foi captada e tratada de forma a
assegurar o abastecimento de água potável às populações e às atividades económicas ligadas ao
comércio e à indústria (Monte & Albuquerque, 2010).
A reutilização da água é uma estratégia de combate à escassez de recursos hídricos, tornando-se
numa reutilização planeada, em que as águas residuais são tratadas e utilizadas para uma aplicação
que representa um benefício sócio-económico.
Segundo Monte & Albuquerque (2010), a utilização de águas residuais tratadas contribui para uma
gestão dos recursos hídricos mais sustentável, de forma a:
- contribuir para o aumento dos recursos hídricos necessários para satisfação das necessidades
presentes e futuras para usos mais nobres e,
- reduzir do caudal de águas residuais tratadas descarregado nos meios recetores aquáticos,
protegendo os ecossistemas, na medida em que reduz a quantidade de poluentes lançados no meio
ambiente.
A água residual é posteriormente enviada para a natureza (superficial ou subterrânea) e retorna ao
meio ambiente, devido à sua descarga em águas superficiais (doces e costeiras) e à sua infiltração
no solo, preferencialmente após o seu tratamento. Deste modo, a água captada para abastecimento
poderá conter águas residuais, tratando-se de uma reutilização indireta e não planeada da água que
acontece com frequência (Monte & Albuquerque, 2010). A Figura 7 demonstra este ciclo de
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reutilização da água.

Figura 7 - Ciclo de reutilização da água. Adaptado de Monte & Albuquerque (2010).

2.5.2. Reutilização de águas residuais tratadas
A reutilização da água consiste na utilização de águas residuais tratadas para qualquer finalidade
que constitua um benefício sócio-económico (Monte & Albuquerque, 2010). A utilização de águas
residuais tratadas é preferencialmente destinada a aplicações que requerem maior procura deste
recurso e que seja compatível com a qualidade dos efluentes de ETAR (Monte & Albuquerque, 2010).
A rega agrícola é o grande domínio de aplicação da reutilização de águas residuais, pois a agricultura
consome cerca de 65 % dos recursos hídricos utilizados (Asano et al., 2007). Esta percentagem
diminui nos países de agricultura mais desenvolvida e aumenta nos restantes.
A utilização de águas residuais tratadas também possui outras finalidades, nomeadamente a rega
paisagística, a reutilização industrial, a recarga de aquíferos, determinados usos recreativos e
ambientais, usos urbanos e como reforço de origem de água bruta para produção de água para
consumo humano (Tabela 5) (Asano et al., 2007).
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Tabela 5 - As diferentes aplicações de águas residuais tratadas e os seus principais condicionadores. Adaptado
de Asano et al. (2007).
Aplicação

Rega agrícola

Condicionantes

Viveiros de árvores e plantas

Necessidade de zona tampão.

Culturas alimentares, forragens,

Comercialização das culturas.

cereais, fibras

Saúde pública.

Proteção contra as geadas

Controlo

Silvicultura

Rega Paisagística

Campos de golfe

Controlo da desinfeção.

Faixas separadoras e margens de

Saúde pública.

auto-estradas

Aceitação pública.

Parques públicos

Controlo de aerossóis.

Campus escolares

Drenagem.

Cemitérios

Ligações cruzadas com rede de água

Jardins residenciais

potável.

Água de arrefecimento
Lavagem de equipamento
Indústria

Combate contra incêndios
Construção pesada

Aerossóis.
Ligações cruzadas com rede de água
potável.
Incrustações, corrosão, filmes biológicos.

Água de processo
Reforço dos aquíferos

Disponibilidade de locais.
Contaminação das águas subterrâneas.

Recarga de Aquíferos

Barreira contra a intrusão
salina
Armazenamento

Aumento do teor de SDT (*).
Efeitos toxicológicos devido a compostos
orgânicos

Lagos e lagoas artificiais

Eutrofização.

Usos recreativos e

Reforço do caudal de cursos de água

Ligações cruzadas com rede de água

ambientais

Reforço de zonas húmidas

potável.

Neve artificial

Toxicidade para a vida aquática.

Descarga de autoclismos
Fontes e jogos de água ornamentais

Usos urbanos não
potáveis

Lavagem de veículos

Ligações cruzadas com rede de água

Lavagem de ruas

potável.

Lavagem de contentores de RSU (**)

Incrustações, corrosão, filmes biológicos.

Combate a incêndios

Aceitação pública.

Varrimento de coletores

Saúde pública.

Fusão de neve
Condicionamento de ar
(*) SDT – Sólidos Dissolvidos Totais; (**) RSU – Resíduos Sólidos Urbanos.
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As principais causas que diminuem a reutilização de águas residuais, a nível mundial, são
preocupações de saúde pública e ambiental (Marecos do Monte et al., 1996). De forma a reduzir os
potenciais riscos para níveis aceitáveis, muitos países possuem legislação específica de forma a
regular a reutilização de águas residuais (Angelakis et al., 1999).
Em Portugal, a reutilização das águas residuais ainda não é uma prática frequente,
maioritariamente devido ao receito que se encontra associado a algum desconhecimento, por parte
dos promotores de projetos de reutilização e até das autoridades envolvidas na sua aprovação e
licenciamento (Monte & Albuquerque, 2010).
Nos países onde a reutilização da água já é considerada uma prática comum, a maior dificuldade
geralmente associada é o custo do desenvolvimento de um sistema de reutilização de águas
residuais (Monte & Albuquerque, 2010). De um modo geral, a reutilização de águas residuais de uma
ETAR só é economicamente viável se os locais de aplicação da água se situarem próximos dessa
ETAR (Monte & Albuquerque, 2010). O peso do fator de custo é determinado pela distância ente a
origem da água (ETAR) e o local da sua utilização, dependendo da procura da água e de uma
eventual disponibilidade de outras origens de água alternativas, como a água dessalinizada (Monte &
Albuquerque, 2010).
A Europa tem um potencial elevado de reutilização de águas. Mais de 200 projetos de reutilização
de águas têm sido implementados na Europa, com um volume estimado de 750 Mm 3/ano, sendo que
os USA estarão já a reutilizar 3850 Mm 3/ano (Angelakis & Gikas, 2014). No Sul da Europa, a água é
reutilizada maioritariamente na irrigação agrícola e para aplicações urbanas ou ambientais, enquanto
que no Norte da Europa a água é reutilizada maioritariamente para aplicações urbanas, industriais ou
ambientais. Estima-se que em 2025, o volume de água residual reutilizada seja cerca de 3222
Mm3/ano (Raso, 2013).
Segundo Angelakis & Gikas (2014) existem, no geral, três categorias de critérios par a reutilização
de águas:
- Critério Francês, que é baseado no critério revisto da World Health Organization (WHO, 2014);
- Regulações do Chipre, Grécia e Itália, que são baseados na Regulamentação Californiana;
- Os critérios Portugueses e Espanhóis, que comparando com os critérios anteriores, seguem uma
regulamentação intermédia.
Segundo Angelakis & Gikas (2014) Singapura, Califórnia e Israel são os líderes no tratamento e
reutilização de águas residuais, devido aos seus processos de elevada tecnologia para a produção de
água reutilizada de melhor qualidade.
A qualidade da água é a questão mais importante nos sistemas de reutilização de água, de forma
a garantir aplicações bem-sucedidas de reutilização de águas residuais. Os principais fatores de
qualidade de águas que determinam a utilização de água reutilizada para irrigação são a composição
patogénica, salinidade, toxicidade de iões específicos, elementos traço e nutrientes (Nazari et al.,
2012). A presença de microrganismos patogénicos (principalmente vírus entéricos) nas águas
residuais tratadas são prejudicais quando estas se infiltram para as águas subterrâneas, visto que
para além de contaminarem estas águas, a reutilização da água residual para as atividades agrícolas
não é aconselhável (Monte & Albuquerque, 2010). Nos países europeus a presença de vírus
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entéricos é um parâmetro muito adotado para determinar a qualidade de água para rega (Monte &
Albuquerque, 2010).
A reutilização de água residual permite que as comunidades se tornem menos dependentes dos
recursos hídricos subterrâneos e superficiais e diminui a quantidade de água desviada dos
ecossistemas sensíveis. É também reduzida a quantidade de nutrientes na descarga de águas
residuais, em cursos de água, que desta forma reduz e previne poluição (Nazari et al., 2012).
Os riscos para a saúde pública e para o ambiente, relativamente à reutilização de águas residuais,
são devidos aos constituintes químicos e microbiológicos, que não são totalmente removidos ou
inativados nas estações de tratamento. O conhecimento da sua proveniência e dos impactos sobre a
saúde humana e no ambiente permitem o controlo dos riscos associados (Monte & Albuquerque,
2010).
Segundo Monte & Albuquerque (2010), as águas residuais urbanas são águas residuais
domésticas ou a mistura destas com águas residuais industriais e pluviais que são coletadas para a
rede de drenagem pública. De acordo com os mesmos autores, estas águas podem conter
substâncias orgânicas e inorgânicas dissolvidas e suspensas na água:
- Provenientes de água superficial ou subterrânea;
- Adicionadas e produzidas em reações químicas e bioquímicas no decurso do processo de
tratamento;
- Adicionadas no decurso da utilização da água de abastecimento público;
- Carreadas pelas águas pluviais em sistemas de drenagem;
- Introduzidas com a água de infiltração nos coletores;
- Produzidas por reações químicas e bioquímicas durante o transporte no sistema de drenagem;
- Adicionadas durante o transporte no sistema de drenagem para controlo de cheiro e de corrosão.

2.5.3. Tipos de tratamentos de águas residuais
Segundo o Decreto-lei nº 152/97, o tratamento convencional das águas residuais urbanas, cuja
descarga é efetuada para a natureza, é o tratamento secundário, sendo que excecionalmente são
submetidas ao tratamento primário, e, em outros casos, a tratamento terciário.
O tratamento primário consiste num tratamento físico e/ou químico com o objetivo de remover
sólidos em suspensão, de modo a que a concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST) no
efluente seja reduzida em pelo menos 50 % e a Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO 5) do efluente
seja reduzida em pelo menos 20 % (Monte & Albuquerque, 2010).
O tratamento secundário é geralmente biológico com decantação secundária ou outro processo
(Monte & Albuquerque, 2010). O tratamento secundário não remove completamente os constituintes
das águas residuais, que assim são lançados no meio recetor (Monte & Albuquerque, 2010).
O tratamento terciário realiza-se após o tratamento secundário, com o objetivo de remover sólidos
em suspensão e/ou remover nutrientes e/ou proceder à desinfeção para remoção de microrganismos
patogénicos (Monte & Albuquerque, 2010).
Nos projetos de reutilização planeada os constituintes das águas residuais não removidos no
tratamento devem ser tidos em consideração, especialmente os microrganismos patogénicos, que
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podem originar problemas de saúde pública, e os compostos não biodegradáveis, que são mais
persistentes no ambiente (Monte & Albuquerque, 2010). A concentração destes compostos químicos
e microrganismos patogénicos é tanto menor quanto maior for o nível de tratamento, sendo que na
maioria das aplicações de reutilização, os riscos sanitários e ambientes devido à presença desses
constituintes são considerados inexistentes, porque são controlados adequadamente. No entanto, há
perigos cujo risco deve ser avaliado (Monte & Albuquerque, 2010).
Os microrganismos patogénicos provêm das excreções (fezes e urina) de pessoas infetadas,
lançadas nas águas residuais domésticas e de certas águas residuais industriais que transportam
resíduos análogos de origem animal (Monte & Albuquerque, 2010). Estes microrganismos
classificam-se como bactérias, protozoários, helmintas e vírus (Monte & Albuquerque, 2010).
O conhecimento do caudal disponível, e respetivas flutuações, bem como as características
qualitativas das águas residuais não tratadas permitem prever as aplicações da reutilização (que
depende do volume de água disponível) e a composição da água a reutilizar (que depende da
composição inicial e do tipo de tratamento a que foi submetida na ETAR) (Monte & Albuquerque,
2010).
A exposição aos microrganismos patogénicos varia consoante a finalidade e a forma de
reutilização (Figura 8). A exposição máxima ocorre se houver ingestão de culturas regadas com água
reutilizadas, contacto direto do corpo com superfícies molhadas com essa água ou inalação de
aerossóis com essa origem. No entanto, esta exposição é minimizada de acordo com o elevado nível
de tratamento, que reduz a presença de microrganismos para teores muito baixos (Monte &
Albuquerque, 2010).

Figura 8 - Vias de exposição a microrganismos patogénicos em sistemas de reutilização de águas residuais
tratadas. Retirado de Monte & Albuquerque (2010).
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A composição química das águas residuais urbanas é extremamente variável, pois depende do
tipo de rede de drenagem (unitária e/ou separativa) e das características sócio-económicas da
população e do seu estado de saúde. Tal torna a análise química exaustiva da composição das
águas residuais impossível, recorrendo-se, por isso, aos parâmetros agregados, como a CBO
(Carência Bioquímica de Oxigénio), a CQO (Carência Química de Oxigénio), o COT (Carbono
Orgânico Total), os SST (Sólidos Suspensos Totais) e os SDT (Sólidos Dissolvidos Totais). Estes
parâmetros quantificam a concentração do conjunto de compostos com determinada característica
comum, como nos compostos orgânicos biodegradáveis, no caso da CBO e compostos dissolvidos
no caso dos SDT (Monte & Albuquerque, 2010).
Na Tabela 6 encontram-se os valores típicos de águas residuais urbanas antes do tratamento,
após o tratamento primário e após o tratamento secundário.
Tabela 6 – Valores típicos de alguns parâmetros característicos de águas residuais urbanas para diferentes
fases de tratamento. Retirado de (Monte & Albuquerque, 2010).
Águas Residuais
Parâmetro

Unidades

Não
tratadas

Após tratamento
primário

Após tratamento
secundário

CBO5

mg/L

150 – 400

100 – 250

20 – 40

CQO

mg/L

350 – 1000

200 – 500

80 – 140

SST

mg/L

100 – 350

80 – 140

10 – 50

N - total

mg/L N

50 – 80

30 – 50

5 – 15

N-NH4

mg/L NH4

25 – 50

20 – 40

10 – 20

P – total

mg/L P

15 – 20

10 – 15

5 – 10

Coliformes fecais

N.º/100 mL

107 – 109

106 – 108

102 – 107

De acordo com Monte & Albuquerque (2010), os grupos de poluentes químicos mais relevantes no
contexto da reutilização da água são os seguintes:
- Sais;
- Metais pesados;
- Substâncias tensioativas;
- Sólidos em suspensão;
- Halogenetos orgânicos (AOX);
- Pesticidas;
- Disruptores endócrinos;
- Produtos farmacêuticos;
- Poluentes orgânicos persistentes (POP).
A água pode ser reutilizada múltiplas vezes e para múltiplos usos, desde que seja tratada de
forma a garantir a qualidade compatível com esses usos, e de forma economicamente viável,
ambientalmente segura e aceite pela opinião pública (Monte & Albuquerque, 2010).
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2.5.4. Reutilização de águas residuais tratadas em meios de treino militar
Todos os exemplos, a nível mundial, de reutilização de águas residuais servem de base para
aplicações no meio militar, mas, no entanto, não trata condições específicas destes serviços (U.S.
Army Public Health Comand, 2014).
Fort Carson, no Colorado, Estados Unidos da América, implementou, com sucesso, um programa
de conservação de água que através de uma série de iniciativas evita a utilização de água potável.
Este programa envolve uma utilização alternativa de fontes de água, recuperação de água e
reciclagem (U.S. Department of Energy, 2009). Esta base militar possui instalações de treino para
forças especiais do exército americano, uma divisão de infantaria e para reservas de exército. Nela
hospedam-se mais de 45.000 militares anualmente, sendo que aproximadamente 20.000 civis e
militares vivem e trabalham na base (U.S. Department of Energy, 2009).
Há mais de 30 anos que Fort Carson utiliza o efluente da ETAR para irrigação, nomeadamente
para o campo de golfe presente na base militar e há 20 anos que esta base opera uma instalação de
lavagem de veículos de grandes dimensões, que recicla água utilizando um sistema de circuito
fechado (Figura 9). Com a implementação destes dois projetos, são conservados 1.135.623.535
Litros de água potável anualmente (U.S. Department of Energy, 2009). Estes projetos permitem
também a redução de custos associados à utilização de água potável, tendo-se estimado uma
poupança de US$ 682.000 (547.782,37 €) em 2008. Esta poupança tem como base a quantidade de
água potável adquirida, diferindo com as atividades de reutilização e recuperação de água (U.S.
Department of Energy, 2009).

Figura 9 - Lavagem de veículos militares em Fort Carson, utilizando um sistema de circuito fechado. Adaptado
de U.S. Department of Energy (2009).

Em Portugal, foi instalado há mais de 20 anos um sistema de lavagem de carros de combate, no
CMSM, no regimento de Cavalaria 4, que poupa milhares de metros cúbicos de água por ano e um
sistema de lavagem no grupo de Artilharia de Campanha, na Bateria Antiaérea, no 2º Batalhão de
Infantaria Mecanizado e na Companhia de Engenharia da BMI, que evita com que entrem na rede de
saneamento básico milhares de litros de óleo (Fernandes, 2001).
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3. Caracterização do caso de estudo: o Campo Militar de Santa
Margarida (CMSM)
3.1. Localização geográfica
O Campo de Treino Militar de Santa Margarida (CMSM) que foi criado a 24 de Novembro de 1952,
localiza-se em Santa Margarida da Coutada, no Concelho de Constância, Distrito de Santarém
(Figura 10). Situado na margem Sul do Rio Tejo, encontra-se a uma distância de 130 km de Lisboa.
O CMSM que se estende por uma área de cerca de 67 km 2, dos quais 35 km 2 são ocupados por
aquartelamentos, é uma das maiores instalações militares da Europa e a maior instalação Portuguesa
em termos de guarnição, com atualmente 75 civis e 1359 militares.

Figura 10 – (a) Localização e (b) delimitação do Campo Militar de Santa Margarida. Adaptado de Google Earth.

O CMSM que é constituído por uma avenida principal, com 2,7 km de comprimento (Figura 11b),
possui duas áreas bem diferenciadas, uma urbana e outra de treino militar. Na área urbana
concentram-se os edifícios (330) e serviços como Agências Bancárias, Estação de Correios, Centro
de Saúde, Farmácia, Cinema, Zona Escolar, Infraestruturas Desportivas e Capela (Figura 11c). A
área de treino é destinada a exercícios militares, sendo estes, maioritariamente, práticas de tiro (4
Carreiras de Tiro de armas ligeiras, 1 Carreira de Tiro de carros de combate, 1 Carreira de
Lançamento de Granadas e 1 Pista de Combate), preparação de tropas para operações especiais e
humanitárias, assim como atividades vinculadas ao Serviço Militar. O CMSM possui também uma
pista de aviação e dois heliportos. (Ferreira, 2014).
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Figura 11 – (a) Monumento presente no acesso ao CMSM (retirado de Wikipedia), (b) vista aérea sobre o CMSM
(retirado de Ordem dos Engenheiros) e (c) a igreja presente no CMSM (retirado de Junta de Freguesia de Santa
Margarida da Coutada).

3.2. Caracterização climática
O local de estudo situa-se numa região temperada, com características de clima mediterrâneo,
sendo quente e seco no Verão, e com Invernos moderados e húmidos. A precipitação média anual é
de 828 mm (INGM, 1991), sendo que os meses mais chuvosos são Dezembro e Janeiro. Nos meses
mais secos, Julho e Agosto, a precipitação média é de 5 mm por mês. Regista-se uma temperatura
média anual de 15,6 ºC (INMG, 1991).

3.3. Enquadramento geológico
3.3.1. Litologia
Na região, em estudo, a litologia predominante são depósitos sedimentares fluviais (aluvionares)
de idade holocénica (Almeida et al., 2000), constituídos por conglomerados e arenitos com fração
argilosa, que foram depositados sobre o estuário antigo (Pré-Tejo) e sobre os sedimentos do
Miocénico e Pliocénico (Figura 12). As formações mais recentes são representadas por depósitos
quaternários, que ocorrem em terraços fluviais, sendo maioritariamente formados por areias e
camadas de cascalheira (Matias et al., 2008).
No vale do Tejo os depósitos aluvionares são, no geral, formados por areias e argilas em estratos
alternados, com uma espessura que pode atingir os 40 m. A espessura dos depósitos aluvionares do
Tejo aumenta de montante para jusante, atingindo um máximo de 70 m (Almeida et al., 2000). A
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montante, a espessura dos sedimentos diminui, aparecendo de uma forma mais descontínua, e em
muitos locais a coluna estratigráfica é constituída exclusivamente por areias (Almeida et al., 2000).
Os terraços são constituídos por depósitos basais com seixos e calhaus, seguidos por um
complexo interglaciário formado por areias e argilas (Almeida et al., 2000).
Os depósitos terciários sobrepõem-se em discordância com as rochas precâmbricas que se
observam em vários pontos na área do CMSM. Na região, o Precâmbrico é constituído por formações
gnaissícas e migmatítícas e granitos da Zona de Ossa Morena (Figura 13) (Almeida et al., 2000).
Estas formações são constituídas por fenoclastos ante-xistosos, quartzo, feldspato potássico,
plagioclase e moscovite, envolvidos por uma mesostase, constituída por quartzo, plagioclase, biotite e
moscovite (Gonçalves et al, 1979).

Figura 12 - Litologia da região em estudo e delimitação do Campo Militar de Santa Margarida. Adaptado de
Gonçalves et al. (1979).

29

Figura 13 - Perfil litoestratigráfico da região em estudo. Retirado de Simões (1998).

3.3.3. Solos
A caracterização dos tipos de solos na área do CMSM é importante devido à infiltração de
potenciais elementos contaminantes devido às atividades realizadas no campo militar, que poderão
contaminar as águas subterrâneas locais.
Os solos presentes na área do CMSM são classificados como Srth, Srt, Al e Cal (Figura 14),
segundo a classificação S.R.O.A. (Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário).

Figura 14 - Tipo de solos presentes na área do CMSM, segundo a Classificação de S.R.O.A. Adaptado de
Ribeiro et al. (1977).
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Foram analisadas amostras de solo por Matias et al. (2008), sendo que algumas destas amostras
foram caracterizadas como solos arenosos com uma fração argilosa <100 g/Kg. A fração >2mm é
composta por quartzo e quartzito (Matias et al., 2008). No solo também estão presentes, na fração
fina e argilosa, minerais micáceos, feldspato (K, Na e Ca) e óxidos de Fe-Mn (Matias et al., 2008). A
caulinite e a ilite são os principais filossilicatos presentes na fração argilosa (Matias et al., 2008).
Vários metais pesados foram também detetados na fração argilosa destes solos, sendo o Fe o
mais abundante (Matias et al., 2008). Os metais pesados Pb, Zn, Cu, Mn e Cr também foram
identificados nesta fração, mas em menor concentração (Matias et al., 2008).

3.3.4. Geomorfologia
O CMSM situa-se numa extensa zona aplanada, na Bacia Terciária do Tejo, onde ocorre o
sistema aquífero multicamada mais extenso e importante em Portugal. O Rio Tejo, ao mudar o seu
percurso, provavelmente devido à tectónica de afundamento da sua bacia, auxiliou na formação de
um planalto mais elevado do que o resto, delimitado por diversas linhas de água que confluem em
pequenos ribeiros afluentes do Tejo (Rosselló-Graell, 2003).
Todo o relevo é condicionado pela ação erosiva da Bacia do Tejo, orientada quase sempre pela
tectónica (Gonçalves et al, 1979).
A erosão na encosta é muito intensa e é frequente a formação de grandes ravinas e cursos de
água temporários, em que o fundo destes cursos apresenta granulometria grosseira. A construção de
trilhos, geralmente ao longo das encostas, também aumenta o processo de erosão (Matias et al.,
2008).

3.3.5. Hidrogeologia
O CMSM encontra-se inserido numa das três Unidades Hidrogeológicas de Portugal Continental
que é a Bacia do Tejo-Sado (Figura 15). Esta considera-se dividida em duas sub-unidades: a Bacia
Terciária do Baixo Tejo e a Bacia de Alvalade. O local de estudo integra-se na Bacia Terciária do
Baixo Tejo, no sistema aquífero dos aluviões do Tejo, constituído essencialmente por arenitos, que
alternam com camadas de argilas impermeáveis (Almeida et al., 2000). O facto de existirem camadas
alternadas permeáveis e impermeáveis faz com que a permeabilidade desta unidade hidrogeológica
seja muito variável, tratando-se por isso de um sistema aquífero multicamada.
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Figura 15 - Unidade Hidrogeológica Bacia do Tejo-Sado. Adaptado de Almeida et al. (2000).

O Rio Tejo é o grande eixo longitudinal de drenagem do sistema aquífero. Verifica-se que o
escoamento subterrâneo se realiza na direção do rio Tejo e ao longo da faixa de aluviões
holocénicos, até ao estuário. Os vales dos afluentes do Rio Tejo drenam escoamentos de trajeto mais
reduzido. A área do sistema aquífero das aluviões do Tejo com cerca de 1090 km 2 (Almeida et al.,
2000).
Considera-se provável que as aluviões do Tejo, incluindo a zona do estuário, sejam áreas de
descarga dos sistemas aquíferos subjacentes, pois segundo Almeida et al. (2000) existia
artesianismo repuxante em muitas regiões do vale do Tejo, antes da entrada em exploração mais ou
menos intensiva daqueles sistemas.
A maioria dos furos implementados neste sistema aquífero capta água das areias e cascalheiras
da base dos depósitos aluvionares e terraços, que são as unidades mais transmissivas. De um modo
geral a transmissividade aumenta das margens para a parte central (Almeida et al., 2000).
Os depósitos aluvionares produzem caudais de dezenas de litros por segundo, tendo sido medido
50 L/s como valor máximo, em furos que atingem 30 m de profundidade. Os caudais específicos
obtidos vão até 45 L/s m, raramente descendo abaixo de 10 L/s m (Almeida et al., 2000).
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A água é caracterizada, em geral, por baixo teor de Cl (20-40 mg/L), com SO4 entre 50-80 mg/L e
a dureza total entre 200 e 400 mg/L CaCO3. Em relação ao Fe, os valores determinados foram
sempre da ordem dos 0,2 mg/L (Gonçalves et al., 1979).
Na margem Sul do Tejo e nos depósitos aluvionares, a profundidade dos furos de abastecimento
de água ao Tramagal e do Campo Militar de Santa Margarida varia entre 13 m e 27,50 m (Gonçalves
et al., 1979).
Os depósitos de terraços manifestam também boa permeabilidade com caudais medidos em furos
entre 20 L/s a 60 L/s, com valores específicos de 4 a 12 L/s.m. A água dos terraços é
compreensivelmente menos mineralizada do que a dos depósitos aluvionares, onde existe uma óbvia
influência do rio, encontrando-se teores de Cl- na ordem dos 40 mg/L, de SO42- de 10 a 20 mg/L e
durezas totais inferiores a 100 mg/L CaCO3. Os teores de Fe mantêm-se os mesmos do que os
verificados no caso de depósitos aluvionares (Gonçalves et al., 1979).
Os terraços terciários revelam caudais razoáveis, com uma permeabilidade denunciada pela rede
de drenagem existente (Gonçalves et al., 1979). De acordo com Gonçalves et al. (1979), em
profundidade os resultados obtidos eram inferiores aos obtidos nos depósitos de terraços, sendo que
os caudais máximos captados em areias e arenitos variavam entre 5 L/s a 10 L/s, com caudais
específicos na ordem dos 0,2 L/s.m. Alguns furos ficavam mesmo sem aproveitamento, por
insuficiência de produtividade (Gonçalves et al., 1979).
Os furos nos terraços terciários atingem profundidades que variam entre os 30 m e os 100 m,
muito inferiores face a áreas circundantes em que é possível captar caudais bastante superiores em
formações terciárias, devido ao substrato se encontrar a pouca profundidade. A qualidade química
das águas nos terrenos terciários é semelhante à das águas dos depósitos de terraços (Gonçalves et
al.,1979).
Estudos mais recentes, realizados por Almeida et al. (2000) relativamente aos parâmetros de
produtividade das captações implementadas neste sistema aquífero, permitiram obter, em média, os
seguintes valores (Tabela 7).
Tabela 7 - Valores médios para os parâmetros relativos à produtividade dos depósitos aluvionares e de terraços,
segundo Almeida et al. (2000).
Unidade

Caudal

Transmissividade

Condutividade

Caudal específico

Aquífera

(L/s)

(m2/dia)

hidráulica (m/dia)

(L/s.m)

Aluviões

19,9

1585

140

7,5

Terraços

12,6

2018

136

6,2

Como se pode verificar, as captações implementadas nos depósitos aluvionares são mais
produtivas que as dos terraços.
Os valores de transmissividade que se apresentam Tabela 7 foram estimados a partir de ensaios
de bombagem. Observa-se que o valor médio de transmissividade dos depósitos de terraços é
superior ao dos depósitos aluvionares. Segundo Almeida et al. (2000) existe uma contradição
aparente, entre as médias de transmissividades e a média dos caudais das captações, que pode ser
explicada pelo facto de ter sido usado um menor número de observações para calcular as estatísticas
de transmissividade.
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Estes valores indicam uma capacidade transmissiva elevada e grande heterogeneidade. As áreas
laterais são menos transmissivas que a parte central do aquífero.
Outro parâmetro hidráulico é a condutividade hidráulica (m/dia), que foi estimada a partir da
Equação 1:
(1)
onde T corresponde à transmissividade, K é a condutividade hidráulica e b é a espessura do
aquífero, estando determinado para os depósitos aluvionares e de terraços na Tabela 7. Verifica-se
que a condutividade hidráulica média para os depósitos aluvionares é de 140 m/dia e de 136 m/dia
para os depósitos de terraços. Com base nestes valores relativamente elevados, o aquífero pode ser
classificado como bom. Tal como acontece na transmissividade, a condutividade hidráulica é mais
elevada na parte central do aquífero (Almeida et al., 2000).
A distribuição espacial do caudal específico (Tabela 7) mostra um padrão semelhante à da
transmissividade e condutividade hidráulica, ou seja, valores mais elevados nas áreas centrais e
situadas a montante (Almeida et al., 2000).
O coeficiente de armazenamento foi determinado a partir dos ensaios de bombagem, e verificouse que variava entre 2,13 x 10-5 e 0,10, com média de 8,39 x 10-3. Segundo Almeida et al. (2000),
estes valores indicam que o aquífero passa lateralmente de livre a condições de confinamento ou
semi-confinamento.
Na área do Campo Militar de Santa Margarida, existem quatro captações profundas que se situam
a Sul dos afloramentos do substrato antigo, no Vale das Bicas. As profundidades variam entre 137 m
e 195 m (Gonçalves et al.,1979).
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4. Trabalhos anteriores
A contaminação de campos militares é um problema internacional. Só apenas nos Estados Unidos
da América (EUA) estima-se que 50 milhões de hectares estão contaminados devido a explosões
associadas ao treino militar (fogo real). Este país é também responsável por campos militares em
diversos outros países, como a Alemanha ou o Panamá (Armstrong, 1999).
Desde 1997, têm sido realizados, estudos em Camp Edwards, Massachusetts (EUA), devido a
contaminação de águas de consumo público provenientes de um sistema aquífero. Devido a este
caso, a investigação decorrida neste local tem sido alvo de um elevado escrutínio regulamentar e
público. Como tal, a investigação incluiu um nível incomum de detalhes, tanto relativamente ao
esforço de amostragem, como ao conjunto de dados analisados. A combinação dos dois últimos
fatores, em conjunto com a localização do local, numa área fortemente habitada, proporciona um
caso de estudo para avaliar a eficácia da metodologia utilizada. Na verdade, é sugerido que as
atividades de treino militar em Camp Edwards são típicas da maioria dos campos militares. Assim,
Camp Edwards é utilizado como um modelo, fazendo com que o custo da investigação, em outros
campos militares, possa vir a ser reduzido significativamente (Clausen et al., 2004).
Em Camp Edwards, as zonas de treino militar e de impacto de projéteis localizam-se diretamente
acima de uma elevada área de recarga de água subterrânea (Aquífero Sagamore Lens) e a parte
mais produtiva do aquífero de Cape Cod (Clausen et al., 2004). A amostragem, neste estudo,
consistiu em amostras de solo superficial, amostras de perfuração do solo, amostras de sedimentos
retirados de águas superficiais (pluviais e de escorrência superficial), de águas subterrâneas e
amostras de águas subterrâneas provenientes de furos de monitorização.
A metodologia utilizada consistiu em análises a compostos orgânicos como os SVOCs (semivolatile organic compounds), VOCs (volatile organic compounds), MTBE (methyl tert-butylether), EDB
(ethylene dibromide), PCBs (polychlorinated biphenyls), herbicidas, pesticidas, metais, cianeto, Pfosfato, nitrato/nitrito-nitrogénio, amónia-nitrogénio, carbono orgânico total, explosivos e certos
metabolitos explosivos ou os seus subprodutos. Mais tarde, no estudo o perclorato, antimónio,
molibdénio foram adicionados aos dados analisados (Clausen et al., 2004)
Clausen et al. (2004) realizaram também uma revisão de compostos tentativamente identificados
(TICs).

Estes

compostos

são

analisados

se

se

observar

um

pico

na

cromatografia

gasosa/espectrómetro de massa, e que não foi identificado nas análises VOC e SVOC.
Camp Edwards é um caso de estudo ideal devido aos seguintes fatores:
•

Proximidade de áreas urbanas;

•

Área de treino militar extensa;

•

Variedade de atividades realizadas e de potenciais contaminantes utilizados no local;

•

Utilização a longo prazo do local (mais de 90 anos) e com alvos fixos;

•

Solos grosseiros que sofrem sorção limitada e processos de transformação;

•

Contaminação que se estende até um aquífero em profundidade;

•

Amostragem extensiva no local;

•

Lista incomumente abrangente de dados;
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O estudo realizado em Camp Edwards permitiu o desenvolvimento de um modelo conceptual
para outros campos de treino militar. Foi possível concluir que apenas foram encontrados vestígios de
explosivos em solos superficiais. Se estes se encontrarem dissolvidos então terão migrado para a
água subterrânea. Explosões periódicas de baixa intensidade e resíduos antigos são fontes
aparentes de contaminação de águas subterrâneas, enquanto que explosões de elevada intensidade
resultam em poucos resíduos, e por isso a ameaça de contaminação das águas é menor.
Os dados analisados permitem ainda sugerir que não é necessário a instalação de furos de
monitorização e de captação de amostras de águas nas áreas destinadas a artilharia ou em zonas de
fogo real, no entanto, esta pode ser necessária em zonas de impacto.
Em 2003, foram realizadas campanhas de trabalho de campo preliminar, no Campo Militar de
Santa Margarida. Os resultados desta investigação foram publicados por Matias et al. (2008), no
âmbito do Projeto “O Campo de Treino Militar de Santa Margarida: estudo do impacto ambiental após
meio século de utilização”. Este Projeto contribuiu para a melhoria do Sistema de Gestão Ambiental
do Campo Militar de Santa Margarida.
Este estudo tinha os seguintes objetivos:
•

Avaliar as composições geoquímicas e as assinaturas isotópicas de águas superficiais e
subterrâneas e de solos locais;

•

Adquirir sensibilidade na interpretação dos resultados;

•

Detetar algumas tendências de forma a planear futuras campanhas de campo.

Segundo Matias et al. (2008), no Campo Militar de Santa Margarida foram encontrados
problemas ambientais nomeadamente na área da Ervideira, onde a água da sua ribeira e nascente
apresentavam evidências de contaminação antrópica. Matias et al. (2008) recomendaram medidas de
remediação de forma a solucionar este problema. Uma das medidas recomendadas foi encaminhar a
água da Ribeira da Ervideira para a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que se
encontra próxima.
Segundo Matias et al. (2008), os resultados deste estudo demonstram que as assinaturas de
contaminação antrópica detetadas no Campo Militar de Santa Margarida são maioritariamente devido
à poluição difusa, com origem na disposição particular de resíduos urbanos, pastoreio, uma pequena
lagoa habitada por patos, avicultura e criação de gado.
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5. Amostragem e métodos analíticos
As amostras de água superficiais e subterrâneas foram recolhidas em nascentes, ribeiras, lagoas
temporárias, uma barragem, um piezómetro, poços e furos de extração e ETAR, que se encontram
localizados dentro da área de treino militar. Os locais de amostragem referentes a lagoas
temporárias, barragem, piezómetro e poços foram apenas amostrados por Matias et al. (2008).
Todos os pontos de amostragem (Figura 16) foram selecionados devido à sua proximidade de
locais críticos, como por exemplo:
i) Local de onde são efetuados os exercícios de fogo real;
ii) Zonas de impacto dos projeteis;
iii) Uma das lagoas que era uma antiga zona de impacto de projéteis (amostragem efetuada por
Matias et al. (2008));
iv) ETAR.
As propriedades físico-químicas das águas – Temperatura (T, ºC), Potencial de Hidrogénio (pH),
Potencial de Oxidação-Redução (Eh, mV) e Condutividade Eléctrica (CE, μS/cm) foram medidas in
situ após a colheita das águas. As amostras de água foram recolhidas em recipientes de polietileno
de alta densidade (PHD) e em 2016 foram recolhidas também amostras em recipiente de vidro
escuro, para determinação de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs). As amostras de água
foram submetidas a refrigeração, de acordo com as análises a realizar. Para a preservação das
amostras recorreu-se à refrigeração a 4 ºC, até ao momento de análise e à sua conservação no
laboratório com ácido nítrico concentrado a pH < 2, quando os parâmetros a determinar o exigiam
(ex. catiões).
No que respeita á caracterização das amostras de água, determinou-se:
•

Sólidos Suspensos Totais (SST) e Resíduo Seco (RS) a quantificar por gravimetria, e
alcalinidade total a determinar por titulação potenciométrica até pH 4.5, no Laboratório de
Mineralogia e Petrologia do IST (LAMPIST).

•

Várias espécies inorgânicas aniónicas (ex. F, Cl, NO3, NO2, PO4, SO4), analisadas por
cromatografia iónica (IC) no LAMPIST e várias espécies catiónicas (ex. Ca, Mg, Na, K, Cu,
Pb, Zn, Fe, Mo, etc.), analisadas em laboratório Canadiano (Actlabs) por ICP-MS
(Espectrometria de Massa Acoplada e Plasmas indutivos).

•

16 compostos orgânicos (hidrocarbonetos policiclícos aromáticos (PAH's): Benzo(a)pireno,
Benzo[b]fluoranteno, Benzo[k]fluoranteno, Benzo[ghi]perileno, Indeno [1,2,3-cd] pireno,
Fluoranteno,

Acenafteno,

Acenaftileno,

Antraceno,

Benzo(a)antraceno,

Criseno,

Dibenzo(a,h)antraceno, Fenantreno, Fluoreno, Naftaleno, Pireno), cuja análise foi realizada
no Laboratório de Análises do IST (LAIST) por cromatografia gasosa (CG-MS).
Os dados relativamente ao ano de 2003 encontram-se publicados por Matias et al. (2008), onde
as amostras de água obtidas são caracterizadas do ponto de vista da respetiva composição química.
Nos anos de 2015 e 2016 foram amostradas águas de forma a continuar os estudos desenvolvidos
por Matias et al. (2008), sendo que os locais de amostragem variam ligeiramente, tendo sido
igualmente recolhidas amostras de águas da ETAR do CMSM.
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Na presente dissertação, os dados obtidos em 2015 e 2016, serão analisados comparativamente
aos dados do ano de 2003, juntamente com nova informação. Esta corresponde a análise das águas
amostradas da ETAR presente no CMSM, e que utilidade poderão ter do ponto de vista da
sustentabilidade do CMSM.
Na água proveniente do furo de extração (Furo da Caniceira) são analisadas a concentração de
Nitrito, Nitrato, Coliformes: Eschericia, Enterococos, T micro 22, T micro 37 e Clostridium, sendo que
esta água é destinada a rega.
Na água residual proveniente da ETAR foram analisadas a concentração de ovos parasitas, óleos
e gorduras, detergentes, Fósforo, SST, pH, Azoto, Nitrato, Nitrito, CBO5, CQO e Boro.
Recolheram-se os dados das análises disponíveis e realizadas pela empresa Controlvet
Segurança Alimentar SA a pedido do CMSM, em amostras de água da ETAR tratadas e rejeitadas
para a Ribeira da Ervideira, colhidas a partir do ano de 2015.
Os dados serão analisados através de Diagramas de Piper e Diagramas de Stiff, com recurso ao
software AqQa, gráficos que representam a concentração de elementos como o Al, Cr e Fe
(elementos presentes nas munições), e gráficos de Na vs. Cl e HCO3 vs. Cl, que permitem analisar
se a fonte de origem de Na, de HCO3 e Cl nas águas amostradas é (ou não) a mesma.
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Figura 16 – Locais de amostragem de águas superficiais, subterrâneas e ETAR no CMSM. Adaptado de Carta Militar de Portugal, na Escala 1:25 000. Folha 331 (Abrantes) e
Folha 343 (Bemposta).
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6. Análise e discussão dos resultados
6.1. Águas superficiais e subterrâneas
Este estudo é muito importante para avaliar de que forma as águas superficiais e subterrâneas
estão a ser afetadas pelas atividades do CMSM, e qual será a origem e evolução duma eventual
contaminação, e se possível vir a sugerir medidas de remediação.
A água da Nascente da Ervideira pode ser considerada como uma água de referência para águas
superficiais de circulação pouco profunda da designada “zona agrícola” do CMSM (uma sub-zona da
“zona urbana”), pois qualquer vestígio de contaminação existente terá origem nas atividades de
agricultura e pecuária, não devendo estar associada a atividades militares desenvolvidas na “zona de
treino militar”.
As nascentes da ETAR, da Ervideira e do Pratas são as que mais informação poderão dar do
ponto de vista ambiental, devido às suas diferentes potenciais áreas de recarga:
•

Nascente da ETAR – área de recarga na zona urbana;

•

Nascente da Ervideira – área de recarga na sub-zona agrícola;

•

Nascente do Pratas – área de recarga na zona de treino militar.

A água do furo da Caniceira (que capta no mesmo sistema aquífero que o Furo AC5, referido por
Matias et al. (2008)) é utilizada como água de referência para águas subterrâneas regionais (de
circulação profunda).
Os dados obtidos em 2003 e referidos por Matias et al. (2008) são inicialmente discutidos, de
forma a que seja mais fácil a sua comparação com dados obtidos nos anos seguintes (2015 e 2016),
salientando as diferenças observáveis.
Matias et al. (2008) analisaram os dados relativamente a 2003, estando a composição química das
águas amostradas apresentada na Tabela 8.
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Tabela 8 - Composição físico-química das águas superficiais e subterrâneas amostradas no Campo Militar de Santa Margarida, em 2003. Adaptado de Matias et al. (2008).
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Segundo Matias et al. (2008) a maioria das águas amostradas apresentava composição química
semelhante, sendo o Cl- e o Na+ os iões dominantes, tratando-se por isso de águas de fáceis
cloretada sódica, como é possível observar no Diagrama de Piper da Figura 17.

Figura 17 - Diagrama de Piper das águas amostradas no Campo Militar de Santa Margarida em 2003.
Adaptado de Matias et al. (2008).

A condutividade elétrica é um parâmetro utilizado para a caracterização preliminar (in situ) da
mineralização total das águas, sendo geralmente um bom indicador de eventuais problemas de
contaminação antrópica das águas, facilmente detetáveis devido ao aumento inesperado da carga
iónica, que se traduz pelo aumento do seu valor.
De acordo com a Figura 18 os valores mais elevados deste parâmetro (> 200 µS/cm) foram
observados quer nas águas superficiais (ribeiras e lagoas), nomeadamente na Ribeira da
Ervideira (573 µS/cm), quer nas águas subterrâneas, nomeadamente na Nascente da Ervideira (538
µS/cm), na água amostrada no piezómetro (furo de monitorização perto de um aterro sanitário - com
1366 µS/cm) e no furo AC5 (furo de captação, com 677 µS/cm). As restantes águas amostradas
apresentavam valores de condutividade elétrica mais baixos (< 200 µS/cm), pelo que foram
classificadas por Matias et al. (2008) como águas “normais”.
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Figura 18 - Valores de condutividade elétrica nas águas amostradas no Campo Militar de Santa Margarida em
2003. Adaptado de Matias et al. (2008).

Segundo Matias et al. (2008) as águas da Ribeira da Ervideira, da Nascente da Ervideira e a água
do piezómetro revelaram valores elevados de condutividade elétrica (> 200 µS/cm), devido a
contaminação antrópica. No caso da Ribeira da Ervideira e da Nascente da Ervideira, a contaminação
antrópica terá origem na agricultura e na pecuária local, com base nas concentrações elevadas,
relativamente às restantes águas, de K, Ca, Cl, SO4 e NO3, elementos comuns na generalidade dos
fertilizantes e estrume (Matias et al., 2008). Ainda segundo os mesmos autores, a hipótese de os
elevados valores de condutividade elétrica estarem associados a interação água-rocha não é
plausível, visto que a litologia presente no local de estudo é muito semelhante nas restantes ribeiras e
lagoas temporárias, que não apresentavam valores de condutividade elétrica elevados.
De acordo com Matias et al. (2008), o valor elevado de condutividade elétrica observado na água
do furo AC5 (677 µS/cm) não é devido a problemas de contaminação antrópica, mas sim a processos
de interação água-rocha, associados à circulação profunda das águas e da lixiviação de sais minerais
(NaCl) depositados nas camadas de cascalho em profundidade.
As restantes águas superficiais apresentavam pH ligeiramente ácido (pH < 7) e eram
caracterizadas por baixa mineralização (condutividade elétrica ≈ 45 µS/cm). As Lagoas do Meio, do
Porco e do Junco, bem como a Barragem do Porco estão localizadas em áreas de impacto de
projéteis e em áreas envolventes, pelo que apresentavam concentrações relativamente mais
elevadas de Al, Fe e Cr, Pb e Mn, pontualmente, sendo que o elemento mais abundante era o Fe (ver
Tabela 8) comparativamente a outras águas superficiais (Matias et al., 2008). Tal é explicado pela
composição dos fragmentos de munições e de invólucros. As munições são constituídas
maioritariamente por Fe, seguidas de Mn e Al (Matias et al., 2008), enquanto que os invólucros são
compostos maioritariamente por Zn e Cu, seguido de Fe (Matias et al., 2008). Estes são os possíveis
elementos contaminantes nas águas superficiais, em ambientes de treino militar. Na Figura 19
encontram-se representadas as concentrações de Al e Fe, Zn e Cu nos vários locais de amostragem,
nos respetivos anos de amostragem. De referir que, embora não apresentem expressão visível no
gráfico, pelo que não foram considerados, observaram-se valores mais elevados de Cr nas águas da
Barragem do Porco (≈ 0,004 mg/L) e da Lagoa do Junco (≈ 0,002 mg/L). Relativamente à composição
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de Zn e Cu, estes não se encontram representados graficamente, pois não possuem expressão
visível.

Figura 19 - Concentrações de Al e Fe nos locais de amostragem, nos respetivos anos. Dados de 2003 retirados
de Matias et al. (2008).

Segundo Matias et al. (2008), a fonte da elevada concentração de Fe na Ribeira de Caldelas
(amostragem de 2003), não era, no entanto, bem conhecida. No caso do Poço 1 da Coruja do Pratas
(ver Figura 17), a concentração elevada em Fe é devido às estruturas metálicas do poço, que
apresentam um elevado nível de degradação.
Da análise da Figura 19, observa-se igualmente a existência de concentrações mais elevadas de
Fe e Al na amostragem de 2003, nomeadamente: Fe (0,12 – 0,34 mg/L) e Al (0,27 – 0,50 mg/L), no
caso da água das lagoas, não havendo, porém, legislação específica para concentrações de Fe e Al
para a qualidade das águas superficiais. No entanto, observando a concentração de Fe e Al da
Nascente da Ervideira (0,00 e 0,07 mg/L, respetivamente) verifica-se que as concentrações são mais
elevadas no caso da água das lagoas, sendo possível considerar estes valores como indícios de
contaminação devido às atividades militares desenvolvidas. Em 2015 e 2016, as concentrações
destes iões eram inferiores, com exceção da Ribeira dos Porcos, que em 2015 apresentava
concentrações mais elevadas de Fe (0,45 mg/L) e Al (0,5 mg/L). Em 2015, considera-se que a Ribeira
dos Porcos apresentava indícios de contaminação por estes elementos, comparando com a água da
Nascente da Ervideira em 2003 (visto que em 2015, esta água não foi amostrada).
Relativamente à amostragem de 2003, verificou-se que as águas das lagoas apresentavam uma
concentração em Cu compreendida entre 0,004 e 0,009 mg/L. Relativamente às concentrações de
Zn, estas encontravam-se abaixo do limite de deteção (< 0,02 mg/L), sendo que em 2015 verificou-se
um aumento na sua concentração (valores entre 0,022 – 0,034 mg/L), com exceção da Nascente da
ETAR, em que a concentração de Zn estava abaixo do limite de deteção. Em 2016, verifica-se uma
diminuição da concentração de Zn em todos os locais de amostragem (inferior ao limite de deteção).
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Com base nestes resultados é possível admitir que não existe contaminação nas águas
subterrâneas por estes elementos constituintes de munições, que são usadas em treinos militares.
Este é um aspeto positivo, visto que seria expetável algum tipo de contaminação relativamente a
estes elementos, mas, no entanto, tal não se verifica. Podemos admitir que o CMSM tem consciência
dos possíveis impactos ambientais relativamente a contaminação de águas superficiais e
subterrâneas (e potencialmente solos), tendo implementado medidas de forma a minimizar estes
impactos. Uma das medidas implementadas que minimiza a infiltração de contaminantes para as
águas subterrâneas é a recolha dos resíduos de munições após a realização de atividades de treino
militar. O facto de os solos existentes no CMSM terem uma fração argilosa (<100 g/Kg) (Matias et al.,
2008), poderá dificultar a infiltração destes contaminantes para as águas subterrâneas locais, sendo
este um fator geológico particular, que beneficia os impactes ambientais no CMSM, e um dos motivos
pelo qual não se verifica contaminação nas águas subterrâneas.
Nos anos de 2015 e 2016 não foram recolhidas amostras de águas nas lagoas temporárias, pelo
que não é possível avaliar a evolução das concentrações destes elementos. Porém, as lagoas são os
locais mais suscetíveis a contaminação das águas superficiais, pelo que é importante no futuro voltar
a proceder à caracterização da sua composição química. De igual modo, não foram recolhidas
amostras de água no piezómetro, pelo que não é possível avaliar se este ainda apresentava indícios
de contaminação antrópica, pelo que no futuro é também importante proceder-se à caracterização da
sua composição química.
Nos anos de 2015 e 2016, os locais de amostragem nem sempre foram os mesmos. No entanto,
as amostras foram recolhidas sensivelmente na mesma altura do ano, em Setembro e Outubro,
respetivamente. É importante referir que o Furo AC5 (amostragem de 2003) corresponde ao
designado por Furo da Caniceira (na amostragem de 2015/16). O Depósito do Furo da Caniceira
armazena água proveniente de furos diferentes, que, no entanto, captam água do mesmo sistema
aquífero, explorado através do Furo AC5/ Furo da Caniceira, pelo que não será de esperar uma
diferença significativa na composição química das águas destes dois locais de amostragem.
A composição físico-química das águas amostradas em 2015 encontram-se na Tabela 9.
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Tabela 9 - Composição físico-química das águas superficiais e subterrâneas amostradas no Campo Militar de Santa Margarida, em Outubro de 2015.
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Na Figura 20 observa-se que em 2015 a fácies hidrogeoquímica mais comum é, tal como em
2003, cloretada sódica (Cl-Na). No entanto, na Ribeira da Ervideira e na Nascente da ETAR a fácies
é bicarbonatada cálcica (HCO3-Ca). O Diagrama de Stiff (Figura 21) é outra forma de analisar a fáceis
hidrogeoquímica das águas.

Figura 20 - Diagrama de Piper para as águas superficiais e subterrâneas amostradas em 2015.

De acordo com os Diagramas de Stiff, as águas mais mineralizadas correspondem à Nascente da
ETAR, do Furo da Caniceira e do Depósito do Furo da Caniceira. Sendo estas águas subterrâneas é
de esperar uma mineralização mais elevada. No caso do Furo da Caniceira, a água encontrava-se
mais mineralizada devido à interação água-rocha, como referido anteriormente, sendo o catião
dominante o sódio, devido à dissolução de sais de NaCl existentes nas formações geológicas em
profundidade, por onde circula esta água. A água do Depósito do Furo da Caniceira, é uma mistura
de água proveniente de furos que captam do mesmo sistema aquífero, pelo que é de esperar que a
sua composição química seja semelhante à água do Furo da Caniceira, como referido anteriormente.
A mineralização da Nascente da ETAR pode estar associada à circulação desta água no contacto
geológico com o soco cristalino, formado, na área de estudo, por gnaisses precâmbricos.
A água da Ribeira da Ervideira também se encontrava mais mineralizada, devido à sua mistura
com a água da ETAR, que depois do tratamento é descarregada nesta Ribeira, sendo que esta água
não apresentava indícios de contaminação antrópica, como discutido de seguida.
Relativamente à Nascente da ETAR não é possível determinar se ocorreu alguma variação da
concentração dos iões presentes na água, pois não existem dados de anos anteriores.
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Figura 21 - Diagrama de Stiff relativamente aos locais amostrados em 2015.
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De acordo com Matias et al. (2008), em 2003, a Ribeira da Ervideira apresentava vestígios de
contaminação antrópica, pelo que é importante determinar se houve uma melhoria na qualidade da
água. Em 2003, a fácies hidrogeoquímica da água da Ribeira da Ervideira era cloretada sódica (ClNa). Em 2015 a fáceis correspondente era bicarbonatada-cálcica (HCO3-Ca), devido à variação da
concentração dos iões dissolvidos na água. No entanto, a condutividade elétrica na água desta ribeira
diminuiu relativamente a 2003 (575 µS/cm), apresentando, em 2015 o valor de 301 µS/cm. A sua
concentração em Cl também diminuiu para 32,34 mg/L. Deste modo, verifica-se que a qualidade da
água da Ribeira da Ervideira melhorou significantemente, e não apresentou indicadores de
contaminação antrópica. Tal deve-se provavelmente à qualidade da água tratada proveniente da
ETAR, cuja descarga é efetuada para a ribeira, contribuindo para a melhoria da qualidade da água da
Ribeira da Ervideira, medida esta já anteriormente sugerida por Matias et al. (2008).
Verificou-se uma diminuição da condutividade elétrica da água do Furo da Caniceira e do Depósito
do Furo da Caniceira (425 µS/cm e 345 µS/cm, respetivamente), relativamente a 2003 (677 µS/cm –
Furo AC5). Visto tratar-se de água subterrânea com mineralização considerável devido à interação
água-rocha, é plausível admitir que no ano de 2003 a sua mineralização era mais elevada por o
aquífero estar em sobreexploração. Nesse mesmo ano ocorreu um incêndio florestal de grandes
dimensões nas imediações do CMSM e a água captada serviu de abastecimento para os bombeiros,
conduzindo à sobreexploração do sistema aquífero, do qual é extraída água dos designados “Furo
AC5 – amostragem de 2003” e “Furo da Caniceira – amostragem de 2015 e 2016, sistema aquífero
este que abastece de água o designado “Depósito do Furo da Caniceira”.
Presentemente, a água captada nos furos da Caniceira já é utilizada de forma sustentável, para a
rega local, para a manutenção da piscina existente no CMSM e para a lavagem de viaturas militares.
A sua composição química encontra-se dentro dos parâmetros para águas utilizadas para estes fins,
revelando ser de boa qualidade. De forma a diminuir a possibilidade de contaminação devido à água
proveniente das lavagens das viaturas, esta é passada por um filtro de hidrocarbonetos, retirando os
resíduos presentes, como óleos e espumas, que são prejudiciais para o meio ambiente.
Em 2015 foi possível amostrar água de um novo local, dentro da área em estudo, a Nascente dos
Porcos. Verifica-se que, comparativamente às restantes águas amostradas nesse ano, esta água
possui indícios de contaminação antrópica, devido à concentração elevada em NO 3 (59,82 mg/L). É,
no entanto, de realçar o facto de este valor ser muito inferior à concentração de NO 3 detetada em
2003 na Nascente da Ervideira (179,08 mg/L). A concentração em Ba (0,14 mg/L) na Nascente dos
Porcos também se destaca relativamente às restantes águas amostradas em 2015. A presença deste
metal pesado pode ser prejudicial para os seres vivos devido à sua característica persistência no
ambiente e por ser bioacumulativo dentro da cadeia trófica (Baird, 2002).
A composição físico-química das águas superficiais e subterrâneas amostradas em 2016,
encontra-se na Tabela 10.
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Tabela 10 - Composição físico-química das águas superficiais e subterrâneas amostradas no Campo Militar de Santa Margarida, em Setembro de 2016.
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Para o ano de 2016 recorreu-se, igualmente, ao diagrama de Piper (Figura 22) para identificar a
fácies hidrogeoquímica das águas amostradas, estando representadas na figura as amostras
relativas às águas superficiais e subterrâneas. Os Diagramas de Stiff relativamente ao ano de 2016
encontram-se representados na Figura 23.

Figura 22 - Diagrama de Piper para as águas amostradas relativamente ao ano de 2016.

De acordo com os Diagramas de Stiff as águas mais mineralizadas continuam a ser a da Furo da
Caniceira e do Depósito do Furo da Caniceira, da Nascente da ETAR e da Ribeira da Ervideira, como
discutido anteriormente. Neste ano, verificou-se que a água da Nascente da ETAR encontrava-se
menos mineralizada, relativamente ao ano anterior.
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Figura 23 - Diagrama de Stiff relativamente aos locais amostrados em 2016.
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A fáceis hidrogeoquímica das águas amostradas em 2016 é cloretada sódica (Cl-Na), exceto para
a água da Ribeira da Ervideira e do Depósito do Furo da Caniceira (HCO 3-Na). A única amostra de
água superficial recolhida foi na Ribeira da Ervideira. Verificou-se que neste local de amostragem
existiu uma alteração da fáceis hidrogeoquímica desta água, passando para bicarbonatada sódica
(HCO3-Na). Tal poderá ser o resultado de descargas de água provenientes da ETAR. Em 2016, a
concentração de NO3 na Ribeira da Ervideira (33,3 mg/L) era inferior à concentração de NO3- na
Nascente da Ervideira (64,74 mg/L), não mostrando indícios de contaminação. No entanto, na Ribeira
da Ervideira verificou-se um aumento na concentração de NO3 (em 15,83 mg/L) de 2015 para 2016.
É possível comparar igualmente a água amostrada na Nascente da Ervideira entre 2003 e 2016.
Verifica-se que manteve a mesma fáceis hidrogeoquímica (Cl-Na). Em 2003 a Nascente da Ervideira
apresentava indícios de contaminação antrópica, conforme evidenciado pela concentração elevada
de NO3 (179,08 mg/L), bem como o valor elevado de condutividade elétrica já mencionado (538
µS/cm). A contaminação antrópica que se verificou resulta do uso agrícola dos solos, em que são
utilizados fertilizantes azotados e devido a pequenas habitações com fossas sépticas, que podem
estar em elevado estado de degradação. Em 2016, a condutividade elétrica apesar de ter diminuído,
comparativamente com as outras águas amostradas, apresentava um valor ainda assim elevado (398
µS/cm). Apesar da qualidade da água ter melhorado, em 2016, a concentração de NO3 de 64,74
mg/L, era indicadora de uma água com indícios de contaminação de origem antrópica.
Em 2016, na Nascente do Pratas registou-se uma condutividade elétrica (69,6 µS/cm) inferior à de
2003 (95 µS/cm). Esta água não mostrou sinais de contaminação em ambos os anos, sendo este um
aspeto positivo, visto que a sua área de recarga, como já foi referido, abrange as áreas de impacto de
projéteis, pelo que é possível concluir que a zona de recarga não favorece a passagem, para as
águas subterrâneas, de potenciais contaminantes relacionados com as atividades de treino militar.
Em 2016, a água amostrada no Furo da Carniceira e no Depósito do Furo da Carniceira,
apresentava condutividade elétrica relativamente mais baixa, comparando com o ano anterior (2015)
e o ano de 2003 (Furo AC5) sendo 298, 303 e 677 µS/cm, respetivamente. A concentração de Cl
também diminuiu para cerca de 56 mg/L nos anos de 2015 e 2016, tendo sido em 2003, de 184,22
mg/L. Como dito anteriormente, esta variação elevada de concentrações deveu-se à sobreexploração
deste furo em 2003.
No ano de 2016 foram igualmente analisadas nas águas amostradas as concentrações de alguns
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAPs) também referidos como PAHs (Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons), devido a potenciais contaminações devido à queima de combustível aquando a
utilização de veículos motorizados durante as atividades militares. Os PAHs são compostos orgânicos
formados no decorrer de processos biológicos como produtos de combustões incompletas, tanto de
fontes naturais (ex. fogos florestais) como de fontes de origem antrópica (ex. emissões de automóveis
e fumo de cigarros) (Adbel-Shafy & Mansour, 2015). No entanto, a sua formação através de
processos biológicos ainda não está totalmente compreendida, crê-se que possa ser sintetizado por
várias plantas ou bactérias, ou formado durante a degradação da matéria orgânica. Verificou-se que
todas as concentrações analisadas destes compostos se encontravam abaixo do limite de deteção (<
0,005 µg/L).
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Como foi referido no capítulo anterior, em 2015 e 2016, foram também recolhidas pelo Núcleo de
Proteção Ambiental do CMSM, amostras de água utilizada para rega (proveniente dos furos de
extração de água). A sua composição química e bacteriológica encontra-se na Tabela 11.
Tabela 11 - Composição química da água de rega amostrada em 2015 e 2016 (dados cedidos pelo CMSM).

De acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei nº. 236/98 para a qualidade das águas destinadas a
rega, a concentração de NO3 é inferior ao valor máximo recomendável, assim como a concentração
de Coliformes. Os restantes elementos não se encontram presentes nesta legislação, no entanto,
observa-se que os seus valores são inferiores ao limite de deteção. A única espécie iónica que se
destaca é o NO3- que apresentava uma concentração mais elevada em Abril de 2016, relativamente
aos meses anteriores. No entanto, encontrava-se abaixo do valor máximo admissível.

6.2. Águas da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)
As amostras de água da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do CMSM foram
recolhidas apenas em 2015 e em 2016, não tendo sido recolhida qualquer amostra relativa a anos
anteriores. Portanto, não existe possibilidade de comparação entre as possíveis diferenças
observadas ao longo do tempo (2003-2015/16), sendo possível, no entanto, analisar alguma eventual
diferença nas concentrações dos iões e tentar perceber a sua origem.
Para cada ano apenas existem três pontos de amostragem: a água antes do tratamento
secundário (AT), depois do tratamento secundário (DT) e de descarga na Ribeira da Ervideira (DR). A
água antes do tratamento vem diretamente do saneamento, passando apenas por grades finas de
forma a remover partículas sólidas (tratamento primário). A água após o tratamento secundário é a
água de recirculação que sai do leito percolador, onde é realizado a digestão aeróbia, e volta a entrar
no decantador primário, passando depois por um decantador secundário, sendo mais tarde
descarregada para a Ribeira da Ervideira.
É importante analisar a qualidade da água após o seu tratamento, de modo a avaliar se esta
poderá ter alguma utilidade, como por exemplo ser usada como fonte de água para rega. Para o
CMSM é importante determinar se esta água poderá ser reutilizada, de forma a melhorar a sua
sustentabilidade. A análise da qualidade da água após o tratamento e de descarga na ribeira será
comparada com os anexos XVI e XVIII do DL nº 236/98, para o Valor Máximo Admissível (VMA) na
água destinada a rega e Valor Limite de Emissão (VLE) na descarga de águas residuais,
respetivamente.
A composição química das águas amostradas na ETAR, em 2015 e 2016, encontram-se nas
Tabelas 12 e 13, respetivamente.
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Tabela 12 - Composição físico-química das águas amostradas na ETAR do Campo Militar de Santa Margarida, em 2015.

Tabela 13 - Composição físico-química das águas amostradas na ETAR do Campo Militar de Santa Margarida, em 2016.
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Relativamente à água antes do tratamento secundário, verifica-se que houve um aumento da
concentração de SO4 e de Na, de 2015 para 2016. É importante referir que, em 2016 a concentração
de NO3 era praticamente nula, tendo havido uma descida extremamente acentuada da sua
concentração.
Através da observação dos Diagramas de Piper e de Stiff, nas Figuras 24, 25 e 26,
respetivamente, nos anos 2015 e 2016, verifica-se que não existe grande diferença entre as águas
depois do tratamento secundário e as de descarga na ribeira, pois trata-se da mesma água que após
o tratamento na ETAR é descarregada na Ribeira da Ervideira.
No Diagrama de Stiff é possível observar a diferente composição química das águas antes do
tratamento secundário, em 2015 e 2016, pelo que reforça a conclusão de que as águas
encaminhadas para a ETAR possuem composições químicas diferentes, que varia no tempo por ser
água proveniente da rede de saneamento.

Figura 24 - Diagramas de Piper relativos às aguas amostradas na ETAR, em 2015 (a) e 2016 (b).
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Figura 25 - Diagrama de Stiff relativamente às águas amostradas na ETAR, em 2015.

Figura 26 - Diagrama de Stiff relativamente às águas amostradas na ETAR, em 2016.
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De notar que, em 2015 e 2016, as águas amostradas depois do tratamento secundário (DT) e as
águas de descarga na Ribeira da Ervideira, apresentam Diagramas de Stiff similares ao Diagrama de
Stiff da Ribeira da Ervideira. Este facto indica a influência que a água tratada proveniente da ETAR
tem na qualidade da água da Ribeira, pelo que se pode assumir que a melhoria da qualidade da
água, em relação a 2003, está associada à mistura com a água de descarga da ETAR, medida que
foi sugerida por Matias et al. (2008) como forma de minimizar a contaminação da Ribeira da Ervideira.
No entanto, esta melhoria de qualidade de agua só poderia ser confirmada se fosse possível recolher
amostras da água da ribeira antes de receber a descarga de água proveniente da ETAR, caso que
não foi possível analisar neste estudo.
No ano de 2016, detetou-se na amostra recolhida na água de descarga da ETAR um PAH, o
Fluoranteno que apresentava concentração de 0,035 µg/L. Verifica-se que este valor se encontra
abaixo do valor estipulado pela legislação Portuguesa (Decreto-Lei n.º 306/2007). A origem dos
PAH’s pode ser natural ou antrópica. Naturalmente, estes compostos são sintetizados por algumas
espécies de algas, bactérias e plantas. A origem antrópica é devido ao resultado da combustão
incompleta de compostos orgânicos (Monte et al., 2016). Neste caso, a presença deste PAH pode ter
origem natural devido à sua sintetização através do tratamento bacteriológico que a água esta
sujeitada na ETAR.
Em 2015 e 2016, o Núcleo de Proteção Ambiental do CMSM enviou para análise amostras de
água residual proveniente da ETAR para dosear a concentração dos parâmetros que se expressam
na Tabela 14.
Tabela 14 - Composição química de água residual amostrada, entre Janeiro de 2015 e Junho de 2016 (dados
cedidos pelo CMSM).

De acordo com o Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, a maioria destes parâmetros
encontravam-se abaixo do Valor Limite de Emissão (VLE) para descarga de águas residuais, com
exceção do NO2 e do Azoto Kjeldahl e NO3. Os dois primeiros parâmetros não se encontravam na
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legislação referida para a descarga de águas residuais ou para águas destinadas a rega. No caso do
NO3, este apresentava concentrações acima da legislação para este parâmetro (50 mg/L), tanto para
a qualidade da água para rega como para a descarga de águas residuais na natureza, pelo que será
um parâmetro que requer maior cuidado na avaliação para futura reutilização desta água ou no caso
de descarga para a Ribeira.
Na água de descarga da ETAR apenas foi analisada uma amostra relativamente ao boro e aos
ovos de parasitas, que não estão presentes na Tabela 14. Estes elementos não se encontram nos
VLE presentes na legislação Portuguesa, relativa à descarga de águas residuais. No entanto,
encontram-se presentes na legislação relativa à qualidade da água destinada a rega. A concentração
de boro (0,017 mg/L) e a concentração de ovos de parasitas (<1 LQ/L 1) eram inferiores ao VMR/VMA
(0,3 / 3,75 mg/L e - / 1 N/L2, respetivamente).
Um dos objetivos desta dissertação é determinar se a água proveniente da ETAR poderá vir a ser
utilizada para rega. De acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98, esta água está em conformidade com a
legislação Portuguesa relativamente aos VMA para águas destinadas a este uso. Esta poderá ser
uma nova forma de reutilizar água, sendo necessário continuar a avaliar a qualidade das águas
residuais de forma a garantir que esta qualidade se mantém. No entanto, estes resultados deverão vir
a ser suportados pelos estudos desenvolvidos no âmbito do Projeto RASA - “Riscos associados aos
solos e sistemas aquíferos do CMSM: avaliação química e viral”, pela equipa do C 2TN/IST,
focalizados na caracterização da carga viral nas águas superficiais, subterrâneas e da ETAR do
CMSM.

6.3. Diagramas de variação – ião conservativo (Cl-)
O ião cloreto não participa de forma significativa nos processos geoquímicos que ocorrem na
natureza, pelo que, pode ser considerado um elemento conservativo de grande utilidade para
caracterizar a origem de uma determinada massa de água. A sua presença na água apenas depende
de processos de concentração/diluição (Hem, 1970), em sistemas naturais.
De forma a tentar perceber se as águas em estudo possuem origens distintas (ou não), uma
metodologia muito utilizada é a representação gráfica das concentrações de Na vs. Cl (Albu et al.,
1997). Para tal, foram analisados os dados relativos aos anos de 2003, 2015 e 2016.
No ano de 2003 foram recolhidas mais amostras de água do que nos anos posteriores (não
incluindo a ETAR), e através da análise da Figura 28 a), podemos verificar que a maioria das
amostras segue uma tendência geral de enriquecimento em Na e Cl, o que permite concluir uma
origem comum para estes dois iões nas águas em estudo. Esta origem poderá estar associada às
águas da chuva, no caso das águas superficiais, e à interação água-rocha, no caso das águas
subterrâneas. Nesta tendência geral, verifica-se um distanciamento entre as águas superficiais
(lagoas e barragem) e as águas de origem subterrânea (Furo AC5). No caso da água do Furo AC5,
esta encontra-se mais mineralizada, estando o Na e o Cl associados à dissolução de sais marinhos
(NaCl) em profundidade, que se encontram depositados nas formações geológicas detríticas da

1
2

LQ – Limite de Quantificação
N - Número
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região. As águas da Nascente da Ervideira, da Ribeira de Caldelas e do Piezómetro seguem outra
tendência, o que leva a colocar a hipótese de uma origem diferente para o Na presente nestas águas.
Em 2003 (Figura 28 a)) a elevada concentração em Na (98 mg/L) na água amostrada no piezómetro
poderá ficar a dever-se à proximidade um aterro sanitário, causa da contaminação na água no
piezómetro. Neste local a concentração de Cl é muito baixa (1,15 mg/L). A Nascente da Ervideira
mostra indícios de contaminação antrópica, como referido anteriormente, devido às atividades de
agricultura e pecuária, sendo a fonte de contaminação que origina este desvio relativamente à
tendência geral apresentada pelas restantes águas amostradas em 2003. No caso da Ribeira de
Caldelas não é fácil apontar uma explicação para o desvio relativamente à tendência geral das águas
amostradas, pois não possui indícios de contaminação antrópica, comparativamente à Nascente da
Ervideira.
No diagrama da Figura 28 b), para o ano de 2015, podemos observar duas tendências gerais de
concentração em Na+ e Cl- nas águas amostradas, o que sugere origens distintas para o Na e o Cl
presente nestas águas. A água da Nascente dos Porcos e a Nascente da ETAR desviam-se da
tendência geral de concentração, sendo o aumento de Cl (comparativamente ao Na), o resultado de
contaminação antrópica. No caso da Nascente da ETAR, a zona de recarga é numa área urbana, o
que acarreta riscos de contaminações e de lixiviação. No caso da Nascente dos Porcos a zona de
recarga é uma área agrícola e de pecuária, pelo que o desvio da tendência geral poderá ser
explicado por estas atividades que acarretam riscos de contaminação devido ao uso de fertilizantes.
No ano de 2016 (Figura 28 c)), no caso da água da ETAR antes do tratamento, verifica-se uma
concentração de Na muito superior às restantes águas amostradas, sendo uma diferença muito
significativa em relação ao ano anterior. Existe, no entanto, uma tendência geral que evidencia uma
origem semelhante para o Na e Cl nas águas em estudo, tal como referido anteriormente para a
amostragem de 2003 e 2015.
Os únicos locais estudados em 2016 que merecem melhor atenção no futuro é a água da
Nascente da ETAR e da Nascente da Ervideira, dado que estão mais suscetíveis a alterações devido
a contaminações antrópicas, como consequência das respetivas áreas de recarga, com assinaturas
urbanas e rurais, respetivamente.
De forma a melhor compreender o comportamento do Na nas águas em estudo, optou-se pela
representação gráfica das concentrações de HCO3 vs. Cl. Para tal, foram igualmente analisados os
dados relativos aos anos de 2003, 2015 e 2016.
No ano de 2003 (Figura 29 a)) não é possível observar nenhuma tendência geral de concentração
em HCO3 e Cl, devendo a origem de HCO3 estar associada à precipitação atmosférica (no caso das
águas superficiais) e a processos de hidrólise das plagioclases das rochas do soco cristalino, no caso
das águas subterrâneas (Nascente da ETAR e Furo da Caniceira). A água da Ribeira da Ervideira
afasta-se das restantes águas amostradas, sendo de realçar a contaminação antrópica a que esta
água esta sujeita.
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Figura 27 - Diagrama Na vs. Cl das águas amostradas no Campo Militar de Santa Margarida, em (a) 2003, (b) 2015 e (c) 2016.
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Figura 28 - Diagrama HCO3 vs. Cl das águas amostradas no Campo Militar de Santa Margarida, em (a) 2003, (b) 2015 e (c) 2016.
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No ano de 2015 (Figura 29 b)) verifica-se uma tendência geral de concentração em HCO3 e Cl nas
águas em estudo, que no caso das águas subterrâneas poderá está associada ao processo de
hidrólise de plagioclases presentes no soco cristalino, devido à circulação mais ou menos profunda
das águas. No entanto, observa-se que a água da ETAR antes do tratamento secundário segue uma
tendência diferente, que pode estar associada à origem da água de saneamento recolhida para a
estação de tratamento. A Nascente dos Porcos segue uma outra tendência, sendo expectável que
esta seja devido a fenómenos de contaminação antrópica a que a Nascente dos Porcos está sujeita.
No ano de 2016 (Figura 29 c)) verifica-se uma tendência geral de concentração em HCO3 e Cl nas
águas em estudo semelhante à observada em 2015. No entanto, tal como em 2015, a água da ETAR
antes do tratamento desvia-se desta tendência geral, podendo ser explicada da mesma forma. No
caso da água da Nascente da Ervideira, o aumento da concentração em Cl (comparativamente ao
HCO3) poderá estar associado a fenómenos de contaminação antrópica, devido a atividades de
agricultura e pecuária.
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7. Considerações finais e perspetivas futuras
Do ponto de vista do desenvolvimento sustentável do Campo Militar de Santa Margarida (CMSM)
é importante estudar os impactes ambientais que as atividades militares desenvolvidas nesta
instalação militar produzem. Neste caso, mais concretamente, os impactes ambientais nas águas
superficiais e subterrâneas locais.
De forma a analisar estes impactes ambientais, é necessário proceder à recolha e análise de
águas em pontos estratégicos dentro da área do CMSM. Este estudo foi inicialmente realizado por
Matias et al. (2008), no ano de 2003 e os locais escolhidos tiveram em consideração águas
superficiais como lagoas temporárias, ribeiras e uma barragem, bem como águas subterrâneas
provenientes de furos de extração de água, um piezómetro e de nascentes. A fáceis hidrogeoquímica
destas águas, em 2003, foi classificada como cloretada sódica. A água da nascente da Ervideira é
considerada como uma água de referência para águas superficiais, pois os vestígios de
contaminação antrópica são devido às atividades de agricultura e pecuária, e não devido às
atividades militares desenvolvidas. No caso das águas subterrâneas, é a água do Furo da Caniceira
que é utilizada como referência. No decorrer deste estudo desenvolvido por Matias et al. (2008) foram
identificadas águas com indícios de contaminação antrópica, sendo o caso da Ribeira e Nascente da
Ervideira, Lagoas Temporárias e um Piezómetro. Relativamente à Ribeira e Nascente da Ervideira a
contaminação antrópica teve origem nas atividades de agricultura e pecuária que se realizam no
local. As Lagoas Temporárias evidenciavam vestígios de concentrações mais elevadas de Fe e Al,
elementos associados à composição das munições, visto que se trata de zonas de impacto e áreas
envolventes. As concentrações destes elementos nas águas das lagoas, quando comparadas com a
água da Nascente da Ervideira, revelam concentrações mais elevadas pelo que estes valores podem
estar associados às atividades de treino militar. O Piezómetro apresentava vestígios de contaminação
antrópica devido à proximidade de um aterro sanitário.
De forma a continuar este estudo iniciado por Matias et al. (2008), surge esta dissertação
desenvolvida no âmbito do Projeto RASA “Riscos associados aos solos e sistemas aquíferos do
CMSM: avaliação química e viral", coordenado pelo CINAMIL. Neste caso, procedeu-se à análise e
discussão dos resultados da amostragem de águas superficiais e subterrâneas efetuada em 2015 e
2016. Nem sempre os locais de amostragem foram os mesmos, pelo que nestes anos não foi
possível retirar amostras nas lagoas temporárias. No entanto, um dos objetivos é também estudar a
qualidade da água residual, pelo que foram retiradas amostras de água da ETAR, antes do
tratamento, depois do tratamento e de descarga na Ribeira da Ervideira.
Em 2015 as águas superficiais e subterrâneas revelaram fáceis hidrogeoquímica similares à do
ano 2003 (Cl-Na), com exceção da água na Ribeira da Ervideira e da Nascente da ETAR (HCO3-Ca).
A Ribeira da Ervideira que em 2003 evidenciava vestígios de contaminação antrópica, possui agora
melhor qualidade. Tal é evidenciado pela diminuição da condutividade elétrica e da concentração de
Cl- nas águas da Ribeira da Ervideira. Esta melhoria pode estar associada à qualidade da água
tratada proveniente da ETAR, cuja descarga é efetuada na ribeira. A água do Furo da Caniceira e do
Depósito do Furo da Caniceira apresentam mineralização e concentração de Cl elevada, devido a
fenómenos de interação água-rocha, assim como em 2003 (Matias et al., 2008). Em 2003, a água do
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Furo AC5 (que capta a água do mesmo sistema aquífero) encontrava-se mais mineralizada, devido à
sobreexploração do furo, em que a água captada serviu de abastecimento para os bombeiros, devido
a um grande incêndio que ocorreu nas imediações do CMSM.
Em 2016 foi analisado um novo ponto de amostragem, a Nascente dos Porcos. Esta água
evidenciava vestígios de contaminação antrópica, devido à concentração elevada em NO 3 (59,82
mg/L). No entanto, é de realçar que este valor era muito inferior à concentração de NO 3 detetada em
2003 na Nascente da Ervideira (179,08 mg/L). A concentração em Ba (0,14 mg/L) na Nascente dos
Porcos também se destaca relativamente às restantes águas amostradas em 2015. Em 2016 a fácies
hidrogeoquímica nas águas amostradas é cloretada sódica (Na-Cl), exceto para as águas da Ribeira
da Ervideira e do Depósito do Furo da Caniceira (HCO 3-Na). Neste ano, as águas superficiais e
subterrâneas não evidenciaram vestígios de contaminação antrópica. A análise de alguns
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAPs) realizada durante este ano, demonstrou que as
concentrações destes compostos se encontravam abaixo do limite de deteção (< 0,005 g/L).
Presentemente, a água captada nos furos da Caniceira já é utilizada de forma sustentável, para a
rega local, para a manutenção da piscina existente e para a lavagem de viaturas. A sua composição
química foi analisada em 2015 e 2016 pelo Núcleo de Proteção Ambiental do CMSM e verificou-se
que se encontrava dentro dos parâmetros para águas utilizadas para estes fins, revelando ser de boa
qualidade. De forma a diminuir a possibilidade de contaminação devido à água proveniente das
lavagens das viaturas, esta é passada por um filtro de hidrocarbonetos, retirando os resíduos
presentes, como óleos e espumas, que são prejudiciais para o meio ambiente.
Nos anos de 2015 e 2016, a água da ETAR do CMSM foi também analisada, sendo amostrada
água antes do tratamento secundário, água depois do tratamento secundário e a água de descarga
na Ribeira da Ervideira. Esta análise é importante para determinar se a água residual da ETAR
poderá ser utilizada para outros fins, como por exemplo a rega, ou para lavagem de veículos militares
de forma a melhorar a sustentabilidade do CMSM. De acordo com o Decreto-Lei nº 236/98, a água
residual possui os parâmetros de qualidade para ser utilizada para rega. Desta forma, o CMSM tem
outra fonte de origem de água que poderá ser reutilizada para a rega, assim como a água dos furos
de captação que já é utilizada para este fim. No entanto, estes resultados deverão vir a ser
suportados pelos estudos desenvolvidos no âmbito do Projeto RASA - “Riscos associados aos solos
e sistemas aquíferos do CMSM: avaliação química e viral”, pela equipa do C2TN/IST, focalizados na
caracterização da carga viral nas águas superficiais, subterrâneas e da ETAR do CMSM.
Apesar do uso contínuo destas instalações, desde 1952, para operações de treino militar, o CMSM
não apresenta indícios de contaminações nas águas superficiais e subterrâneas locais, derivada das
suas atividades. De referir que é importante um estudo mais pormenorizado nas águas das lagoas
temporárias, visto que estas sim apresentavam alguns indícios de contaminantes, elementos estes
que se encontram na composição de munições. Matias et al. (2008) fez um estudo hidrogeológico
com base em isótopos ambientas, que revelaram que as águas das lagoas não se misturavam com
as águas subterrâneas, pelo que não era uma fonte de contaminação. No futuro será importante
realizar o mesmo estudo para uma melhor análise da qualidade da água superficial e subterrânea
local.

66

O CMSM é um exemplo de boas práticas ambientais, tendo já recebido, por três vezes, o prémio
da Defesa Nacional e Ambiente. Em 2001 começou a implementar um SGA, tendo por isso, recebido
uma certificação ambiental, em 2004, de acordo com a Norma ISO 14001, atribuída pela APCER. Ao
longos dos anos, têm sido desenvolvidos projetos de componente ambiental, de forma a estudar o
impacte ambiental das atividades de treino militar desenvolvidas no local, sendo esta dissertação uma
nova contribuição para uma gestão sustentável do CMSM, com especial ênfase na interação águas
superficiais/águas subterrâneas.
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