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1 – NASCENTES DO ALENTEJO

1.1 - Introdução

Para o abastecimento de água às populações, dispõe-se de dois tipos de recursos. A

água superficial que inclui os cursos de água, lagos e áreas de drenagem que fazem

convergir a água para reservatórios de retenção e a água de origem subterrânea onde

são incluídas as galerias, poços, furos e nascentes (JOHSON, 1966). A água

subterrânea constitui, em grande parte dos países, a maior reserva de água potável

existindo tanto nas camadas superficiais como nas mais profundas, podendo ainda,

emergir como nascente, espontaneamente ou por intervenção do Homem.

O recurso às nascentes, como forma de abastecimento, reflecte, ainda nos nossos

dias, fortes tradições enraizadas na cultura das populações. Encontra-se, normalmente,

associado a emblemáticos fontanários e chafarizes próximo dos aglomerados

populacionais e suas vias de acesso.

O consumo médio diário a partir de fontanários, varia com a distância da fonte de

abastecimento, atingindo entre 5 a 20 l/hab., pouco excedendo portanto as

necessidades fisiológicas que são cerca de 2 l/hab. (CUPETO, 1998).

Hoje, e após um período de generalização do abastecimento municipal com origens

alternativas, as nascentes voltaram a sofrer uma considerável procura.

As razões que levam a este novo interesse são várias. A água da "fonte" tem

associada uma imagem de qualidade que se arrasta da memória dos tempos.
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Os valores culturais e patrimoniais que as fontes, muitas vezes, têm associado,

constituem outra razão para o aumento da atenção que começam a despertar.

A caracterização das nascentes, que actualmente são utilizadas para consumo

humano, pretende facultar o conhecimento do seu verdadeiro estado, quer ao nível da

sua conservação e protecção como do aspecto qualitativo e quantitativo da água que

nelas emerge.

Na maioria dos casos o controlo qualitativo é muito deficiente e, em alguns, é mesmo

ignorado; tal situação poderá estar relacionada com a falta de apoios monetários e

sensibilização por parte dos organismos autárquicos responsáveis por estas estruturas.

Verifica-se assim, a existência duma lacuna no conhecimento qualitativo destas águas,

desconhecendo-se os riscos que podem representar ou não na saúde de quem recorre

a elas.

O presente trabalho tem como objectivos principais:

- conhecer estas emergências, tendo-se seleccionado, para efeito as mais

representativas.

- caracterizar quantitativa e qualitativamente a água que corre nas bicas das fontes

dispersas pelo Alentejo.

- encontrar medidas de protecção (nomeadamente ao nível da possível

implementação de perímetros de protecção) e conservação que se possam adaptar

a estas estruturas.

No seguinte fluxograma (Figura 1.1) são visíveis as principais etapas que envolveram a

realização deste estudo. A fase inicial teve uma importância crucial na medida em que

serviu de base para os trabalhos seguintes.
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Figura 1.1 – Fluxograma representativo das etapas incluídas no presente estudo.
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1.2 - Enquadramento geográfico da área em estudo

A área considerada para este estudo abrange a totalidade da região do Alentejo (Figura

1.2), localiza-se no sul de Portugal entre a zona da Grande Lisboa e Espanha.

Compreende geográficamente os Distritos de Portalegre, Évora e Beja, bem como

quatro concelhos do Distrito de Setúbal. É uma zona caracterizada por uma extensa

área e variabilidade, agrupando-se em quatro grandes unidades ou sub-unidades, Alto

Alentejo, Alentejo Central, Alentejo Litoral e Baixo Alentejo, sendo constituído por 46

concelhos e 294 freguesias. Ocupa uma área total de 26.767 Km2 e tem uma

população residente de 546.925 habitantes, o que evidência uma diminuta ocupação

em relação à extensa área.

Figura 1.2 - Enquadramento geográfico da área em estudo.
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1.3 - Caracterização da área em estudo

1.3.1 - Caracterização hidrologica

A região do Alentejo conforme representada na Figura 1.3, subdivide-se em quatro

bacias hidrográficas principais (Tejo, Sado, Guadiana e Mira) e diversas pequenas

bacias drenando as vertentes ocidentais das Serras de Grândola e do Cercal

(SERRALHEIRO et all, 1997).

Figura 1.3 - Bacias hidrográficas e localização das principais fontes.

As principais linhas de drenagem do território alentejano são:

-Rio Tejo, a Norte

-Rio Guadiana a Este, sendo este limite de fronteira entre Portugal e Espanha em dois

troços

-Rio Sado a Oeste

-Rio Mira a Sudoeste
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No que se refere aos aproveitamentos hidráulicos (barragens, diques, etc.) cerca de

35% do escoamento gerado é recebido por estas estruturas, sendo umas destinadas

exclusivamente ao abastecimento público de água, enquanto outras se destinam à rega

(Plano de rega do Alentejo). Note-se ainda que alguns destes empreendimentos são de

fins múltiplos. A densidade da rede hidrográfica e a distribuição das albufeiras está

representada na seguinte Figura 1.4.

Figura 1.4 - Principais albufeiras, distribuição e densidade das linhas de água.

1.4- Abastecimento de água

1.4.1 - Tipos de abastecimento

Na generalidade dos casos, a água subterrânea apresenta melhor qualidade que uma

água superficial, pelo que os tratamentos associados à água proveniente de circulação
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profunda são geralmente menos rigorosos e por isso mais baratos. As necessárias

quantidades de produtos químicos adicionados à água conferem-lhe, por vezes um

sabor diferente do original.

No Alentejo, são exemplos conhecidos os problemas da Barragem do Caia, que

abastece o concelho de Elvas, e da Barragem do Roxo que abastece os concelhos de

Beja e Aljustrel.

Recorrer aos recursos hídricos subterrâneos implica menos problemas em manter a

qualidade da água dentro dos parâmetros aceitáveis. No entanto este recurso muitas

vezes não é solução devido às elevadas exigências actuais e que têm tendência a

aumentar, bem como a fraca aptidão aquífera das rochas que afloram no Alentejo com

excepção dos sistemas aquíferos que se encontram individualizados.

Quando a água de abastecimento não revela a qualidade exigida pela legislação em

vigor, ou quando, no verão, são frequentes os cortes no abastecimento de água, as

populações recorrem com maior frequência às fontes. A água que emerge nestes

locais não representa nalguns casos perigo para a saúde pública, porém, existem

outros que apresentam graves problemas de contaminação de origem bacteriológica,

principalmente, e química, sendo na maior parte dos casos devido aos nitratos.

1.4.2 – Abastecimento exclusivo por fontanários

Segundo o Inventário de Saneamento Básico, 28.425 habitantes abastecem-se de

fontanários, o que representa 5.19 % do somatório da população residente com a

flutuante total ao nível administrativo (INSB 94). Nestes casos, em que a água dos

fontanários é utilizada para abastecimento domiciliário, a mesma é submetida nalguns

casos a tratamentos nomeadamente ao nível da desinfecção.

Na Figura 1.5 apresentam-se os concelhos cujo abastecimento tem como origem as

águas subterrâneas.
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Figura 1.5 – Concelhos com abastecimento de água de origem subterrânea (Fonte

INSB 94).

Na região do Alentejo as flutuações piezométricas estão fortemente correlacionadas

com as variações do regime pluviométrico, o que torna o armazenamento de água

subterrânea extremamente variável. As nascentes, em muitos casos, não são

aproveitadas para o abastecimento domiciliário devido aos baixos caudais que

possuem e acentuada variação sazonal.

1.5 – Nascentes e fontes do Alentejo

São notáveis os arranjos de algumas nascentes, muitas delas sujeitas ao abandono e

em avançado estado de degradação, estando ainda, em alguns casos sujeitas a

elevados riscos de contaminação. De facto são inúmeras e com as mais variadas

formas, as fontes que se encontram distribuídas por todo o Alentejo. Cada qual com a

sua história, e com a sua importância social e económica.
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Estas surgências naturais, em outros tempos, funcionaram como locais vitais para a

sobrevivência das populações que, em conjunto com os poços representavam os

únicos locais de abastecimento de água. A ida à fonte era motivo de convívio entre as

gentes, proporcionando-se assim nesses locais encontros onde se debatiam os

problemas da Aldeia, dava-se a conhecer as noticias, acontecimentos e festas que

surgiam. Com a implementação do abastecimento ao domicílio as fontes caíram em

esquecimento, sendo abandonadas não só pelas populações mas também pelos

organismos responsáveis pela sua conservação.

O mau estado de conservação é evidente na Fonte dos Cavaleiros (Figura 1.6) em Vila

Viçosa, esta fonte assume alguma importância não só pelo seu valor arquitectónico

mas também por ter sido o primeiro abastecimento da vila.

Figura 1.6 - Fonte dos Cavaleiros (Vila Viçosa).

Actualmente, para além da sua importância como meio de abastecimento para

consumo humano devido aos frequentes cortes no abastecimento e progressiva

diminuição da qualidade da água da rede, a fonte representa um importante património
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cultural a preservar, não só pela história que lhe pode estar associada, mas também

pelos notáveis arranjos arquitectónicos que algumas apresentam (Figura 1.7).

Figura 1.7 - Fonte da Piedade (Elvas).

A maioria das fontes são propriedade das Câmaras Municipais, cabendo-lhes a estas a

responsabilidade da sua conservação e controlo qualitativo da água. As fontes junto às

principais vias de acesso são propriedade da Junta Autónoma de Estradas, estas

fontes normalmente têm uma procura bastante acentuada por parte dos camionistas e

das pessoas que habitualmente frequentam essas vias.

É visível na imagem (Figura 1.8) a placa que pretendia informar os possíveis

consumidores da não potabilidade da água, placa essa que se encontra destruída. Em

muitos casos essa informação é ignorada, continuando-se a recorrer à fonte mesmo

tendo conhecimento de que a água não se encontra própria para consumo. A Fonte do

Patalim (Figura 1.9) situada na estrada Évora - Montemor-o-Novo é muito procurada

não só por quem frequenta habitualmente essa via de acesso, mas também por

pessoas que chegam a fazer alguns quilómetros propositadamente para obter esta

água. Fazem-no normalmente com garrafões que chegam a ser às dezenas.
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Figura 1.8 - Fonte do Barata (Ponte de Sôr).

Figura 1.9 - Fonte do Patalim (Montemor-o-Novo).

Na Fonte das Bicas (Figura 1.10) em Peroguarda é evidente o efeito do calcário quer

pelas manchas amarelas que surgem nos locais onde cai a água, quer pela obstrução

das condutas e consequente diminuição o caudal da fonte. Esta fonte tem 3 km de

condutas com um declive de 12 m desde a sua nascente até à povoação onde se

encontra. Apesar do efeito que o calcário poderia fazer na obstrução das suas

condutas o seu caudal de 0.65 l/s encontra-se entre os caudais mais elevados

registados nas fontes observadas, de referir ainda que estes valores foram obtidos em

pleno Verão de 99, considerado como bastante seco.
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Figura 1.10 - Fonte das Bicas (Peroguarda).

A Fonte da Bica dos Besteiros (Figura 1.11) em São Teotónio, Odemira, de aspecto

degradado, apresenta considerada afluência. A impossibilidade da obtenção de

boletins de análise bacteriológicas desta água cria incertezas quanto ao perigo que

pode representar esta água. No entanto a análise química demonstra tratar-se duma

água quimicamente própria para consumo humano, em que alguns parâmetros situam-

se dentro dos valores recomendáveis para consumo humano.

Fonte 1.11 - Fonte da Bica dos Besteiros (São Teotónio).
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1.6 - Metodologia utilizada na selecção e caracterização das nascentes

1.6.1 - Critérios utilizados na selecção das nascentes mais relevantes

Face ao elevado número de nascentes distribuídas por todo o Alentejo, surgiu a

necessidade da sua inventariação para um conhecimento não só do número de

nascentes e respectiva localização mas também das suas principais características.

A elaboração dum inquérito dirigido às Juntas de Freguesia solicitando o seu

preenchimento possibilitou a inventariação das fontes e nascentes do Alentejo. Com

este inquérito pretendia-se a obtenção da informação à cerca do número de fontes e

nascentes existentes em cada freguesia, bem como informação sobre as suas

características principais, afluência e localização.

A colaboração das regiões administrativas (Figura 1.12) revestiu-se nesta fase duma

importância crucial para o conhecimento das nascentes existentes em cada região bem

como da localização geográfica das mesmas e característica da qualidade da água,

principalmente em termos bacteriológicos. A receptividade das Juntas de Freguesia ao

preenchimento do inquérito (ferramenta fundamental na inventariação das nascentes

existentes no Alentejo), teve uma colaboração significativa da ordem dos 70% (Figura

1.12).
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Figura 1.12 - Distribuição geográfica das juntas de freguesia que enviaram resposta ao

inquérito. Nota: Divisão administrativa relativa a 1993- Atlas do Ambiente.

Devido ao elevado número de fontes e nascentes inventariadas houve necessidade de

seleccionar as mais representativas, tendo-se para o efeito adoptado os critérios:

afluência superior a 50 pessoas/dia, caudal perene e utilização para consumo humano.

No Baixo Alentejo as nascentes secam frequentemente no Verão, o que associado à

referida densidade populacional torna mais discrepante a distribuição das fontes

seleccionadas.

Assim, do total de 599 fontes e nascentes inventariadas foram seleccionadas 75 que

obedeceram a determinados critérios e que se pensa serem as mais representativas

(CUPETO, 1999), para uma avaliação mais pormenorizada.
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1.6.2 - Validação da informação existente

A caracterização do estado actual das nascentes e fontes baseado em trabalhos de

campo teve como finalidade a validação dos dados fornecidos pelas Juntas de

Freguesia e Câmaras Municipais bem como complementar a informação existente.

Nesta fase do trabalho fizeram parte as fontes seleccionadas segundo os referidos

critérios.

A validação da informação contida no inquérito devolvido por cada freguesia, recolha

de novos dados, determinação de alguns parâmetros físico-químicos no campo (figura

1.13), medição de caudais, e recolha duma amostra de água para posterior análise

laboratorial fizeram parte do trabalho de campo. De referir que a recolha de amostras

de água nas fontes foi feita no local da bica, devido à dificuldade da recolha da água no

local da sua origem. No entanto considerou-se esta como uma água bruta uma vez que

a água não sofre qualquer tratamento. A medição de caudais nas fontes que possuem

torneira não foi efectuada pois o caudal da torneira nestes casos não corresponde ao

caudal da nascente.

Figura 1.13 - Material utilizado na determinação de alguns parâmetros físico-químicos

no campo.
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As fontes e nascentes seleccionadas segundo os referidos critérios não coincidem na

totalidade com aquelas que foram tidas em conta neste trabalho, por algumas delas

estarem a ser aproveitadas para abastecimento domiciliário e portanto sujeitas a

tratamentos químicos. Outras porém, foram excluídas após confirmação no local de

baixa afluência. De facto algumas das informações contidas nos inquéritos não

correspondiam à realidade da situação. As afluências registadas nas fontes e

nascentes, na maioria dos casos revelaram-se bastante inferiores às indicadas pelas

Juntas de Freguesia nos inquéritos.

Algumas fontes com afluências consideráveis, apesar das Juntas de Freguesias não

terem devolvido o inquérito ao INAG, foram consideradas neste estudo. Um exemplo

deste caso é a Fonte do Patalim em Montemor-o-Novo tão sobejamente conhecida por

quem frequenta a estrada Montemor-o-Novo –Évora.

1.7 – Aspecto quantitativo e qualitativo da água proveniente das nascentes

1.7.1 - Caudais registados

Nas nascentes, o caudal tem tendência para apresentar uma variação sazonal (Figura

1.14). Deste modo, o caudal medido na estação mais seca pode ser considerado como

o caudal mínimo da nascente. Os caudais registados nas fontes são por norma

reduzidos não ultrapassando na maioria dos casos os 0.2 l/s (aproximadamente 17

m3/dia). Como caso de excepção pode-se citar o caudal da Fonte do Rossio em Sousel

com 0.97 l/s (83.8 m3/dia), Fonte da Piedade em Elvas com 0.94 l/s (81.2 m3/dia) e da

Fonte das Bicas em Peroguarda com 0.65 l/s (56.16 m3/dia).



 1. 17

Valor do caudal registado nas fontes

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

nº de ordem

ca
ud

al
 (l

/s
)

Figura 1.14 – Distribuição dos valores de caudal registados nas fontes.

A fonte das Bicas em Vila de Boim apresenta um caudal de 0.01 l/s (0.86 m3/dia), a

execução dum furo para rega muito próximo, reduziu bastante o caudal da nascente

que abastece a fonte. Existem algumas nascentes, para além da referida, em que os

caudais foram reduzidos significativamente. Situações como esta seriam de evitar, uma

vez que, nascentes utilizadas para consumo humano constituem um bem de utilidade

publica, a preservar.

1.7.2 - Parâmetros físico químicos

Seguidamente efectua-se uma análise sucinta dos parâmetros físico-químicos e

bacteriológicos analisados, nomeadamente dos principais problemas detectados.

1.7.2.1 – Temperatura

A temperatura é um parâmetro que poderá desempenhar um papel importante na

indicação do percurso da água subterrânea.

A água proveniente das fontes apresenta, normalmente, valores de temperatura mais

elevados do que os valores registados nas nascentes (Figura 1.15).
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Distribuição dos valores de temperatura
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Figura 1.15 – Distribuição dos valores de temperatura.

Em geral, as temperaturas verificadas são da ordem dos 20 ºC, no entanto na água de

algumas fontes foram registadas temperaturas que não se enquadram nos limites do

VMA para qualquer das categorias A1, A2 ou A3 (segundo o anexo I do Decreto-Lei n.º

236/98 de 1 de Agosto). Contudo, segundo o referido Decreto-Lei, o valor estipulado

para o VMA pode ser ultrapassado em condições geográficas e meteorológicas

excepcionais, o que se pode aplicar às condições geográficas do Alentejo

caracterizado por um clima quente, onde as temperaturas no Verão ultrapassam os 35

ºC.

O valor mais elevado (28.9 ºC) foi registado no Chafariz do Largo do Pinheiro em Vila

de Frades. Na água da Fonte da Celorica em Marvão registou-se uma temperatura de

13.5 ºC.

1.7.2.2 - pH

O pH é um parâmetro muito instável, pelo que a amostragem deve de ser feita nas

melhores condições de modo a conservar a água em condições físicas e químicas

ideais. Nos casos em que obrigatoriamente terá de decorrer algum tempo entre a

recolha da amostra e a sua análise aconselha-se a medição do pH  in situ através de

um medidor portátil.
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No Figura 1.16 apresenta-se o coeficiente de correlação (R = 0.76), entre as medições

de pH em laboratório e no campo.

pH laboratorial vs pH de campo
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Figura 1.16 - Relação pH laboratorial vs. PH
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Figura 1.17 - Valores de pH no campo.

Na maioria dos locais onde se efectuou a amostragem verifica-se que não foi

ultrapassado o VMR da classe A1 do Anexo I (produção de água para consumo

humano). O pH da água de algumas fontes do concelho de Odemira apresentaram

valores muito baixos, valores esses que não se encontram dentro da gama de valores

considerados como VMR para as categorias A2 e A3.

O valor mais elevado de pH (pH= 8.8) foi registado na Fonte de Registo em Marvão.

Por sua vez a Fonte de São Teotónio em Odemira apresentou o valor mais baixo com
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um pH de 5.2. O pH observado nas fontes e nascentes que foram analisadas apresenta

em média um valor de 7.2.

1.7.2.3 - Condutividade

A condutividade eléctrica mede a capacidade da água conduzir corrente eléctrica.

Quanto mais elevada for a condutividade da água maior a quantidade de saís

dissolvidos.

Uma formação geológica de massa granítica está normalmente associada a uma água

de baixa condutividade. A água que circula nos calcários apresenta na maior parte dos

casos elevada condutividade por estes serem facilmente dissolvidos pela água.

No caso da condutividade duma água ser elevada, esta apresenta um sabor salobro,

não agradável ao paladar. Um aumento gradual da condutividade está associado a um

aumento gradual do resíduo seco, que segundo CUSTODIO e LLAMAS (CUSTODIO,

LLAMAS, 1983), é igual ao produto da condutividade por 0.7.

Numa tentativa da obtenção da correlação linear entre a condutividade medida no

campo pelo condutivímetro WTW e a determinada experimentalmente em laboratório,

não são registadas discordâncias significativas, o que leva a crer que este parâmetro

não sofre alterações após a recolha da água e transporte até ao laboratório.

Na maioria das fontes a água apresenta elevada condutividade, estando alguns valores

situados acima do VMR considerado pelo anexo I do Decreto-Lei n.º 236-98 de 1 de

Agosto para as categorias A1, A2 e A3 a que faz referência. A água da Fonte de São

Teotónio apresenta o valor mais elevado de condutividade com 1394 µs/cm.
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Condutividade laboratorial vs Condutividade de 
campo
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Figura 1.18 - Relação condutividade vs condutividade medida no campo.
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Figura 1.19 - Distribuição dos valores de condutividade.

A ocorrência de águas com baixa condutividade como é o caso da Fonte do Registo

em Marvão com 54.4 µs/cm evidenciam a pureza da água que corre nas bicas de

muitas das fontes do Alentejo.

1.7.2.4 - Alcalinidade

Este parâmetro mede-se pela presença do ião bicarbonato, dependendo do valor de pH

e indica a capacidade para neutralizar um ácido, sendo aceitáveis valores entre 5 a 125

mg/l.



 1. 22

A determinação da concentração em HCO3
- na água resulta do produto da alcalinidade

por 1.22 (CUSTODIO LLAMAS, 1983).

No decorrer do transporte da amostra de água para o laboratório pode ocorrer

libertação de CO2, pelo que a determinação da alcalinidade em laboratório poderá estar

sujeita a alguns erros por defeito.

A concentração em HCO3
- nas água subterrâneas varia normalmente entre os 122 mg/l

e 366 mg/l, e em alguns casos entre 61 mg/l e 610 mg/l (CUSTODIO e LLAMAS 1983)

(Figura 1.20). A ocorrência de concentrações abaixo dos valores habituais nas

amostras recolhidas, poderá dever-se a condições geográficas excepcionais, ou à

perda de algum CO2
- durante o transporte da amostra para o laboratório.
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Figura 1.20 - Concentração de HCO3
-.

O valor médio de alcalinidade observado nas campanhas de amostragem efectuadas

às águas das fontes e nascentes do Alentejo foi de 116mg/l, verificando-se ainda uma

concentração média em HCO3- de 141.5 mg/l.

1.7.2.5 - Cloreto

As rochas ígneas são normalmente pobres em cloretos. A presença de cloretos é um

indicio da existência de contaminações no aquífero (salinização dos solos). Pode no

entanto, estar ainda relacionada com o armazenamento de águas congénitas e

circulação de água por terrenos de origem marinha (NASCIMENTO, 1998). Uma água
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com elevada concentração de cloretos não representa perigo para a saúde de quem a

ingerir, no entanto apresentará um sabor salobro não agradável ao paladar.

Quando a amostragem é efectuada no período seco (em que não ocorreu precipitação

nos meses anteriores), não se verifica um arrastamento do ião ao longo do solo (onde

se concentra) até ao aquífero, o que indica que o valor registado no período de águas

altas poderá ser muito superior (INAG, 1998).

Na água das fontes e nascentes amostradas não foram registadas elevadas

concentrações em cloretos, o que se pode dever à época do ano em que foi feita a

análise (Figura 1.21). Na água da Fonte de São Teotónio registou-se a concentração

de cloretos mais elevada (338 mg/l), valor esse que ultrapassa o VMR para a

classificação de água A1, A2 e A3 segundo o anexo I do Decreto-Lei n.º 236-98 de 1

de Agosto.
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Figura 1.21 – Concentração do cloreto.

1.7.2.6 - Sulfato

Uma água com excesso de sulfatos favorece o desenvolvimento de bactérias sulfato-

redutoras, que reduzem os sulfatos a H2S e H2SO4, sendo estes compostos prejudiciais

à saúde. Se presente em quantidades suficientes, conferem sabor amargo à água,

podendo actuar como um laxativo em pessoas não habituadas a ingerir este tipo de

águas (JOHSON,1966) e causar diarreia e desidratação principalmente em crianças

sendo os níveis tolerados de 400 mg/l (ZUANE, 1990).
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Da observação da Figura 1.22 verifica-se que a água das fontes e nascentes

amostradas não apresentam concentrações elevadas de sulfatos, encontrando-se

estes valores abaixo do VMR da classe A1 destinada à produção de água para

consumo humano.
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Figura 1.22 - Concentração do ião sulfato.

1.7.2.7 - Sílica

O silício é o segundo elemento mais abundante a participar na formação da crosta

terrestre (JOHSON, 1966). A sílica presente na água provém da decomposição de

silicatos de determinadas formações cristalinas ou cristalofílicas e impurezas do

material carbonatado, podendo ser indicadora do tipo do terreno atravessado pela água

subterrânea, assim como da temperatura do aquífero, uma vez que a solubilidade

deste elemento aumenta com a temperatura.

Segundo CUSTODIO e LLAMAS (1983), a concentração média de SiO2 nas águas

naturais varia entre 1 e 40 mg/l.

A água das fontes e nascentes onde foram recolhidas as amostras, não apresenta

concentrações elevadas em sílica; verificando-se um valor médio de 23 mg/l (Figura

1.23). A concentração em sílica na água com valor mais elevado (70.6 mg/l) e mais

baixo (0.53 mg/l) corresponde respectivamente à Fonte de Pero-Filho no Crato e à

Fonte dos Pascoais em Ponte de Sôr. As rochas graníticas poderão ser a causa da

ocorrência de elevadas concentrações em sílica na Fonte de Pero-Filho.
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Distribuição dos valores de sílica
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Figura 1.23 – Concentração da sílica.

1.7.2.8 - Cálcio

O cálcio presente na água pode resultar da dissolução dos calcários, calcários

dolomiticos, feldspatos, e outros silicatos cálcicos. É um catião que pode ser muito

solúvel, mas também pode precipitar facilmente como CaCO3, e portanto a sua

estabilidade depende do pH da água e do equilíbrio CO2 _ HCO-
3 _ CO2-

3. Este

elemento contribui para a dureza da água.

A concentração de cálcio verificada na água da maioria das fontes e nascentes

apresenta valores baixos (Figura 1.24), podendo variar entre 10 mg/l e 250 mg/l nas

águas doces (CUSTODIO e LLAMAS 1983). Na água da Fonte da Biquinha em Elvas

este parâmetro apresenta uma concentração de 171 mg/l onde se registam valores

mais baixos e deve-se provavelmente à dissolução do calcário presente no Sistema

Aquífero Elvas-Vila Boim.
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Figura 1.24 – Concentração do cálcio.

1.7.2.9 – Magnésio

Quando a água contém uma quantidade de magnésio igual ou superior à do cálcio,

podemos estar perante uma água antiga influenciada pelo mar ou em parte misturada

com a água do mar. A presença deste elemento também pode estar relacionada com

processos de lixiviação, pode ter também origem na rocha que envolve o aquífero. Este

elemento, em concentrações elevadas confere propriedades laxantes bem como um

sabor amargo à água.

A presença de magnésio nas águas subterrâneas poderá dever-se a possíveis

contaminações de origem mineral, doméstica ou industrial.

No que se refere à água das fontes e nascentes analisadas, esta não apresenta

concentrações em magnésio muito elevadas, à excepção da água da Fonte Nova

(Ferreira do Alentejo) e Chafariz D´el Rei (Évora), com valores respectivamente de 60

mg/l e 75 mg/l. De referir que segundo ZUANE (1990), a concentração normal de

magnésio é de 1.8 a 62 mg/l (Figura 1.38).

No caso do Chafariz, (nascente no centro da cidade) a possibilidade de contaminação

de origem mineral não parece ser a causa, uma vez que a concentração em sílica que

normalmente se encontra associada a elevadas concentrações em magnésio,

apresenta neste caso, um valor baixo de 28.9 mg/l. Neste contexto, a contaminação

deverá ter uma origem doméstica ou industrial.

No respeitante à Fonte Nova, o magnésio poderá dever-se a contaminações de origem

mineral pois a sua nascente surge em formações graníticas, o que leva a crer, que a

concentração elevada deste elemento se deve à decomposição de materiais

silicatados, visto esta água apresentar também elevadas concentrações em sílica (60.6

mg/l).
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Distribuição dos valores de magnésio
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Figura 1.25 – Concentração de magnésio.

1.7.2.10 – Sódio

A água que circula em formações calcárias apresenta normalmente baixos índices em

sódio. As rochas ígneas, particularmente os feldspatos ácidos, podem contribuir para a

presença de águas bicarbonatadas sódicas, conferindo um paladar agradável à água

tornado-a sobretudo leve (CEDERSTROM,1964). A presença de sódio na água,

também pode estar ligada à deposição de formações de ambiente marinho, que

fornecem grande quantidades de NaCl.

A Fonte de São Teotónio em Odemira apresenta uma concentração de sódio na água

que se destaca das restantes águas amostradas, o que, associado à elevada

concentração de cloretos registado na água desta fonte confirma a possível

contaminação por intrusão marinha. De qualquer forma, para confirmar esta

possibilidade seria necessário o conhecimento de outros dados como a localização da

nascente e caracterização do fenómeno geológico que possibilitou a emergência desta

água. Duma maneira geral as concentrações em sódio na água das fontes e nascentes

analisadas apresentam valores baixos (Figura 1.26).
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Distribuição dos valores de sódio
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Figura 1.26 – Concentração em sódio.

1.7.2.11 - Potássio

A ocorrência do potássio nas águas subterrâneas deve-se, em geral, a contaminações

de origem agrícola. Este elemento não atinge no entanto, elevadas concentrações

devido à sua baixa solubilidade.

A concentração deste elemento nas águas amostradas apresenta normalmente valores

muito baixos (Figura 1.27). Na maior parte dos casos não são registados problemas de

contaminação da água ao nível do potássio, à excepção da água da Fonte da Prata em

Elvas (23 mg/l), Fonte do Concelho em Marvão (13 mg/l), Fonte da Igreja (16 mg/l) e

Holtas Velhas (12 mg/l) em Tramaga, valores esses que ultrapassam a concentração

deste elemento observado normalmente nas águas doces, que segundo CUSTODIO &

LLAMAS (CUSTODIO & LLAMAS, 1983 in ZUANE, 1990), varia entre 0.5 mg/l e 8 mg/l.
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Figura 1.27 – Concentração do potássio.

A concentração em potássio verificada na água da Fonte da Prata poderá dever-se à

intensa actividade agrícola existente nesta região.

1.7.2.12 – Fosfato

É um dos indicadores de poluição das águas subterrâneas. A presença deste elemento

químico, denuncia a existência de actividades contaminantes, como as de origem

agrícola (fertilizantes e pesticidas) ou doméstica (detergentes que contêm fosfatos).

Este elemento não é lixiviado sendo por isso absorvido pela terra, no entanto o solo

não funciona como agente depurador para o fosfato, quando tem excesso de nutrientes

absorvidos, vai para a água por escoamento.

A concentração do fosfato na água da Nascente do Balaia em Borba, Fonte do Pero-

Filho no Crato, Fonte da Vila em Ponte de Sôr e Fonte dos Fortios em Portalegre,

ultrapassa os 0.7 mg/l de fosfato considerado como das classes A2 e A3. A maiorias

das águas amostradas no que diz respeito a este elemento encontram-se dentro da

classe A1 (Figura 1.28).
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Distribuição dos valores de fosfatos
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Figura 1.28 – Concentração do fosfato.

1.7.2.13 - Dureza total

A dureza total resulta da soma dos iões alcalino-terrosos Ca2+ e Mg2+, contribuindo

também, embora com menor peso devido a sua baixa solubilidade os iões Fe2+ e Al2+.

Quando ocorre a suspeita de “Pedras na Bexiga” deve-se evitar a ingestão de água

com elevado conteúdo de cálcio e magnésio na água (ZUANE, 1990).

No quadro seguinte observa-se a relação entre os catiões metálicos polivalentes e a

sua correlação com a dureza (Figura 1.29).

Figura 1.29 - Correlação dos iões com a dureza da água.

O cálcio e o magnésio das águas duras contribuem para a incrustação que se produz

quando a água sofre mudanças de temperatura. Verificando-se que em algumas

fontes, os caudais reduzidos que apresentam nas suas bicas se devem, para além dos

factores naturais, a incrustações nas condutas que impedem a passagem da água.
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Distribuição dos valores da dureza total
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Figura 1.30 – Dureza total.

Algumas fontes do Alentejo apresentam uma água dura (Figura 1.30). Porém, uma

água ligeiramente dura (com menos de 100 mg/l de CaCO3) é uma água com algumas

tendências para leve, que não pesa no estômago sendo deste modo de fácil digestão e

representando como tal uma razão da preferência deste tipo de água.

1.7.2.14 - Nitratos

Em meio oxidante o azoto apresenta a forma de nitrito (NO2) e nitrato (NO3
-). Estes

elementos podem ser arrastados com a água, sendo originados por incorrectas práticas

agrícolas, actividades pecuárias, esgotos tanto industriais como domésticos; podendo

chegar ao aquífero por escoamento ou lixiviação. Em zonas em que a infiltração é

elevada quer pela seu aspecto estrutural (falhas), quer pelo seu aspecto litológico

(calcários) a susceptibilidade a este tipo de contaminação é acentuada. O nitrato na

água subterrânea adquire uma forma bastante estável, resultando difícil a sua

depuração. Considerado como um ião menor por se encontrar na natureza em

quantidades insignificantes nas águas subterrâneas, torna-se um importante indicador

de poluição devido ao facto de se formarem sais muito solúveis.

Os processos de depuração para além de não serem eficientes resultam bastantes

onerosos, sendo ainda de difícil aplicação em águas subterrâneas, devido à natureza

do local e acesso, não se justificando em muitos casos, tal intervenção. Nas águas
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subterrâneas a desnitrificação dá-se naturalmente. Quando ocorre precipitações

elevadas, significativas quantidades de água entram nos aquíferos possibilitando assim

a própria autodepuração da água.

Uma água com elevado teor em nitratos apresenta riscos para a saúde,

nomeadamente em mulheres grávidas, bebés e pessoas fisicamente debilitadas.

O nitrato constitui o principal problema de contaminação química das fontes e

nascentes do Alentejo. Não confere sabor à água, o que faz com que muitas das águas

das nascentes e fontes associadas a estas que estão contaminadas com nitratos

continuem a ter uma procura considerável, mesmo nos casos em que a população tem

conhecimento de que a água se encontra imprópria para consumo.

A concentração dos nitratos nas águas subterrâneas agrava-se no Inverno, devido aos

processos de lixiviação que arrastam este elemento para os aquíferos (INAG, 1998).

De facto a contaminação por nitratos atinge, actualmente, valores bastante elevados

nalguns aquíferos, o que limita o uso dessa água.

Nitratos (V.laboratorial) v.s Nitratos (V. campo)

y = 0.8502x + 0.6841    R= 0.85

0
20
40
60
80

100
120

0 20 40 60 80 100 120

Nitratos (V. campo)

Ni
tr

at
os

 (V
. l

ab
or

at
ór

io
)

Figura 1.31 - Relação do valor do nitrato obtido no laboratório vs. valor obtido no

campo.

A determinação da concentração de nitratos nas águas das fontes e nascentes foi

analisada “in situ” e em laboratório (Figura 1.31).

Das 73 fontes e nascentes onde se efectuou a amostragem de água, nove fontes

registaram na sua água elevadas concentrações em nitratos, cujos valores ultrapassam
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o VMA da classe A1, A2 e A3 (Anexo I) (Figura 1.32). O valor médio do nitrato

observado nas águas analisadas é de 19.5 mg/l, de referir que o VMR (segundo o

anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto) é de 25 mg/l.
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Figura 1.32 – Concentração do nitrato.

1.7.2.15 – Nitritos

A presença de nitritos está relacionada com meios mais redutores que não permitem a

oxidação do nitrito que o iria transformar em nitrato.

Apenas se registou uma amostra com uma concentração em nitritos que se destaca

das restantes, esse valor (0.14 mg/l) foi observado na água da água da Fonte da

Codelaria em Alter do Chão. Os restantes valores são inferiores a 0.01 mg/l (Figura

1.33).
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Distribuição dos valores de nitritos
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Figura 1.33 – Concentração do nitrito.

1.7.2.16 - Ferro

As águas subterrâneas apresentam normalmente significativas concentrações em ferro,

no entanto essa substância não é nociva ao homem. A química do ferro na água é

complexa, podendo surgir duas espécies de catiões de ferro, o ferroso e o férrico. A

água que contem ferro favorece a proliferação das bactérias do ferro, que promovem a

obstrução e a redução da vazão nas condutas.

O ferro confere mau gosto à água e uma certa cor no entanto, os efeitos na saúde não

são preocupantes pois sabe-se que a absorção do ferro está dependente da

necessidade do organismo.

O excesso de ferro, desde que não seja em grandes quantidades, pode ser facilmente

eliminado por tratamento sem que sejam necessários produtos químicos. Para tal

bastará que a água passe por um tanque de arejamento, onde a água fica em contacto

com o ar, provocando a precipitação do ferro sob a forma de Fe(OH)3, sendo

posteriormente filtrada em filtros de areia.

A concentração em ferro na água das fontes e nascentes amostradas apresenta

valores muito baixos, à excepção de duas análises com valores acima do VMA

considerado para a classe A1 (Figura 1.34). Estas duas análises de água

correspondem à Fonte da Cal na Amieira do Tejo (0.43 mg/l), e à Fonte Ferrenhas de

Baixo em Almodôvar (0.48 mg/l).
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Figura 1.34 – Concentração do ferro.

Almodôvar é caracterizado pela presença de elevadas concentrações de ferro nas suas

águas subterrâneas devido à influência da Faixa Piritosa. Esta é a principal razão para

o valor de ferro encontrado na água da Fonte Ferrenhas. No entanto, e comparando

com valores médios nesta região, este valor fica muito abaixo dos valores observados

nalguns furos que chegam a atingir 5 mg/l. A Nascente da Fonte da Cal surge nas

diaclases do granito, podendo ser esta rocha a responsável pela existência de algum

ferro na água.

A principal explicação para as baixas concentrações em ferro na água poderá estar

relacionada com o facto das nascentes evidenciarem uma água subsuperficial com um

percurso muito curto, o que dificulta a assimilação do ferro existente nas formações

pela água.

1.7.3 - Parâmetros microbiológicos

1.7.3.1 - Coliformes totais

O parâmetro coliformes totais engloba os coliformes fecais e não fecais.

Este grupo de bactérias não provem apenas das fezes dos animais de sangue quente,

mas também da vegetação e do solo.
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Os organismos do grupo coliformes são um bom indicador microbiano da qualidade da

água devido principalmente à facilidade de detectar na água e enumerar. As bactérias

coliformes têm uma relação directa com a presença de vírus, a sua determinação na

água é essencial para a vigilância da qualidade microbiana da água.

Figura 1.35 - Coliformes totais presente na água de algumas fontes amostradas.

A qualidade bacteriológica da água das fontes amostradas insere-se na classe A1 do

Anexo I do DL 236/98. Na Fonte Largo da Praça em Santana, Fonte da Piedade e Gil

Vaz em Elvas e no Fontanário da Terrujem é ultrapassado ligeiramente o número de

coliformes presentes na água, considerando o VMR da classe A1, mas somente

nalgumas das análises. Observando a análise da água destas quatro fontes (46, 58, 62

e 69) verifica-se que existe uma grande discrepância de valores nas análises de

coliformes efectuadas (com um intervalo aproximado de um ano).

Este facto reforça a ideia de que a presença de coliformes na água não é constante,

variando de acordo com as condições que favorecem o seu desenvolvimento e com a

época do ano em é feita a amostragem, pelo que, uma avaliação pontual através duma

única análise não deve ser tida como suficiente para a classificação desta mesma

água. Porém não foi possível a obtenção dum maior número de boletins de análises

devido à fraca colaboração dos organismos a quem foi solicitado tal informação.
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1.7.3.2 - Coliforme do tipo fecal

A Escherichia Coli é um exemplo de um coliforme fecal traduzindo de forma muito

significativa, um elemento patogénico acidental presente no intestino humano. Os

coliformes fecais não são mais do que indicadores de contaminação fecal. A sua

presença não indica a existência de outros germes patogénicos, mas é factor suficiente

para justificar que a água se encontra em inadequadas condições para ser ingerida.

Quando existem duvidas ou quando há presença de organismos coliformes e ausência

de bactérias coliformes fecais, podem ser usados outros organismos indicadores que

confirmem a existência de uma contaminação de natureza excrementicia, como é o

caso dos estreptococos fecais e os clostrídios sulfitorredutores (OPS, 1987).

A presença de coliformes nas águas das fontes é um facto conhecido e preocupante,

na medida em que indica uma possibilidade de proliferação de doenças através do

meio hídrico. Na Fonte da Terrujem foi registado o maior valor de coliformes fecais,

com 89 por 100 ml, valor esse significativamente superior ao VMR para a classe A1 (

note-se que no ano anterior não foi registado a presença deste tipo de bactéria). De

referir que o valor registado nesta água para coliformes totais foi de 91 por 100 ml o

que evidência a ocorrência de uma contaminação essencialmente de origem fecal. Esta

avaliação adapta-se igualmente para a Fonte do Largo da Praça em Santana embora

tenham sido registados valores mais baixos.

Na Figura 1.36 apresentam-se valores de coliformes fecais de algumas fontes

amostradas.
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Figura 1.36 - Coliformes fecais presente na água de algumas fontes amostradas.

1.7.3.3 - Estreptococos fecais

Um indicador de poluição fecal é o Streptococcus faecalis, cuja determinação

complementa e confirma a tipologia associada à contaminação. Esta denominação

refere-se aos estreptococos que normalmente se encontram nas fezes dos seres

humanos e animais, sendo muito rara a sua multiplicação na água contaminada.

Quando este grupo é usado como indicador complementar da presença de bactérias, a

proporção entre organismos coliformes fecais e estreptococos fecais ( < 3:1 para

dejectos de procedência humana; < 0.7:1 para outros dejectos de origem animal)

podem servir para detectar a origem da contaminação fecal em fontes de água natural

com algum índice de contaminação (SPO,1987).

A presença de estreptococos fecais nas águas analisadas não apresenta valores

significativos exceptuando-se a água da Fonte do Largo da Praça em Salvador (46).

Considerando que estas águas se destinam à produção de água para consumo

humano, e no que respeita a este parâmetro estas enquadram-se na classe A1,

verificando-se que o VMR é ultrapassado apenas num único caso (46).

Figura 1.37 – Estreptococos fecais presente na água de algumas fontes e nascentes

amostradas.
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1.7.3.4 - Clostrídios sulfitorredutores

Os esporos clostrídios podem subsistir na água por períodos mais prolongados que as

bactérias do grupo coliforme. Estes organismos tendem a sobreviver e acumular-se,

podendo-se detectar em pontos distantes, pelo que, não representam portanto um bom

indicador da localização do foco contaminante e período de contaminação (SPO,1987).

Os organismos deste grupo caracterizam-se pela sua habilidade para formar esporos e

para reduzir o sulfito.

A contaminação por clostrídios sulfitorredutores não se verificou nas águas amostradas

à excepção da água da Fonte das Bicas em Peroguarda e Fonte da Piedade em Elvas.

Neste último caso apenas numa das análises disponíveis (Figura 1.38).
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Figura 1.38 - Clostrídios sulfitorredutores presente na água de algumas fontes e

nascentes amostradas.

1.7.3.5 - Número de colónias em gelose nutritiva

A contagem de colónias pode ser utilizada para avaliar o conteúdo bacteriano geral

duma água. As colónias não representam o número total de microorganismos

presentes na água, mas simplesmente aqueles que têm a capacidade de formar

colónias visíveis em meio nutriente sobre condições de cultivo específicas. Não são

potenciais indicadores da presença de contaminação fecal e não devem considerar-se

essenciais para a avaliação da potabilidade da água. Contudo um repentino incremento
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no número de colónias proveniente de uma fonte de água subterrânea pode constituir

um primeiro indício de contaminação aquífera (SPO, 1987).

O valor principal da contagem de colónias reside na comparação de resultados obtidos

de análises regulares tomadas no mesmo local sendo possível detectar qualquer

alteração significativa que se distancie da margem normal de uma determinada

migração.

A Fonte Velha e Fonte Nova em Alvito, Fonte Nova em Ferreira do Alentejo e Fonte do

Largo da Praça em Santana foram os únicos locais onde foi possível a obtenção de

boletins de análise bacteriológica da água com a análise deste parâmetro (Figura 1.39).

De referir que em ambos os casos a análise registou a formação de colónias, o que

indica a possibilidade da existência de bactérias na água. Na Fonte do Largo da Praça

em Santana (46), a presença de germes atinge valores bastante acentuados

comparativamente com os boletins de análise de água disponíveis das restantes

fontes.
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Figura 1.39 - Número de colónias em gelose nutritiva presente na água de algumas

fontes e nascentes amostradas.

De qualquer forma esta representa apenas uma indicação pontual, o que deve ser

encarado com alguma reserva, tanto mais que este parâmetro deve ser avaliado

atendendo à evolução temporal do número de colónias presentes na água, permitindo

evidenciar a ocorrência ou acentuação do grau de contaminação.
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1.7.3.6 - Mesófilos

As bactérias podem ser classificadas de acordo com as condições favoráveis de

desenvolvimento, sendo um dos factores, a temperatura preferencial, ao qual eles se

desenvolvem. Desta forma, as bactérias classificadas como mésofilos são aquelas que

têm como condições favoráveis para o seu desenvolvimento uma temperatura minima

entre 10ºC e 15º C, óptima entre 25 ºC e 40 ºC e máxima enter 30 ºC e 50 ºC

(RHEINHEIMER, 1991). Porém esta classificação refere-se apenas às bactérias com

estas características de desenvolvimento preferenciais o que não indica que todas elas

sejam potenciais transmissoras de doenças, tanto mais que a maioria das bactérias

presentes na água não são patogénicas.

A Fonte do Cangalhão em Elvas (61), Fontanário da Terrujem ( 69), Fonte do Largo do

Salvador em Marvão (72), e Fonte da Ponte Velha (75) são alguns exemplos onde se

registou a presença deste tipo de bactéria (Figura 1.40).

Mesófilos

0

50

100

150

200

250

300

350

52 54 58 59 60 61 62 62 69 72 74 75 75

mésófilos 22ºC mésófilos 37ºC

Figura 1.40 – Mésofilos presente na água de algumas fontes e nascentes amostradas.

1.7.3.7 – Germes totais

Os germes são organismos pequenos englobando bactérias, fungos, vírus e

protozoários susceptíveis de transmitir doenças.
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De referir que, na totalidade das águas amostradas, foi registada a presença de

germes (Figura 1.41). Este facto é um indicador da possibilidade de proliferação de

doenças, uma vez que a presença destes na água indica a eventual ocorrência de

bactérias e vírus patogénicos.
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Figura 1.41 - Germes totais presentes na água de algumas fontes e nascentes

amostradas.

1.7.5 – Caracterização hidrogeoquímica

Os diagramas de Piper e Stiff possibilitam uma visão de conjunto da composição da

água e fornecem indicação das fácies hidrogeoquímicas podendo através da

observação destes e em comparação com o tipo de fácies hidrogeoquímicas

característica de cada região tirar conclusões à cerca de possíveis contaminações.

Na caracterização hidrogeoquímica da água das nascentes associada ou não a uma

fonte, efectuada com base no diagrama de Piper, verifica-se que a maioria das águas

amostradas são bicarbonatadas cálcicas (Figura 1.42). De referir ainda a presença de

algumas águas com características cloretadas cálcicas e magnesianas. Poucas são, no

entanto, as águas com características bicarbonatadas sódicas ou sulfatadas sódicas.



 1. 43

Figura 1.42 - Diagrama de Piper aplicado a todas as águas.

Duma maneira geral (Figura 1.43 e 1.44), observa-se a existência de nascentes e

fontes com baixa mineralização no Norte Alentejo. Estas fontes e nascentes resultam

principalmente de circulação sub-superficial como é o caso das fontes situadas em

Marvão e Portalegre junto à serra e das fontes situadas em Ponte de Sôr que se situam

na Bacia do Tejo-Sado. Este facto confirma o que anteriormente foi dito relativamente

às águas sub-superficiais, caracterizadas por baixa mineralização devido ao diminuto

tempo de contacto com o meio geológico, podendo no entanto apresentar

vulnerabilidade a contaminações o que pode conduzir à existência de águas com

alguma condutividade como é o caso da Nascente da Fonte do Pedrogão em Montargil

(87) que se situa junto à estrada Montargil_Ponte de Sôr.
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A ocorrência de águas de nascentes com fáceis hidrogeoquímicas com forte tendência

para bicarbonatadas cálcicas que chegam a ter 8 epm de bicarbonato de cálcio, no

sistema aquífero de Estremoz-Cano não devem ser tidos como casos excepcionais,

uma vez que, a ocorrência de águas deste tipo neste sistema aquífero é perfeitamente

normal devido às formações carbonatadas do Anticlinal de Estremoz que conferem

estas características à água.

O sistema aquífero de Elvas-Vila Boim também é caracterizado pela ocorrência de

águas com forte tendência para bicarbonatada cálcicas (INAG, 1999). Observando-se

os diagramas de Stiff das águas das fontes localizadas nas proximidades deste

aquífero, observa-se uma discrepância relativamente ao que é normal observar-se na

região, principalmente a água da Nascente da Fonte da Prata (63) que apresenta forte

mineralização com valores anormais para o cloro, sódio e potássio. Esta nascente tal

como a nascente da Fonte de Gil Vaz (62) estão sujeitas a focos contaminantes, devido

ao facto de se situarem nas imediações do perímetro urbano da Cidade de Elvas.

Por norma, as águas das nascentes situadas dentro do perímetro urbano, apresentam

elevadas condutividades devido aos focos contaminantes a que ficam sujeitas. A água

da Nascente do Chafariz Del’ Rei situada no centro da Cidade de Évora (35), da

Nascente da Fonte Nova (4) em Vila Nova de Baraonia ou da Nascente da Fonte de

São Teotónio (109) apresentam fortes mineralizações, possivelmente devido a

contaminações de origem doméstica visto ambas as nascentes se situarem dentro ou

nas imediações dos perímetros urbanos. No caso da Nascente da Fonte Nova também

ocorrem contaminações derivadas, provavelmente, duma pequena exploração pecuária

junto a esta.

As fácies hidrogeoquímicas das águas do sistema aquífero dos Gabros de Beja

apontam para uma água do tipo bicarbonatada cálcica e/ou magnesiana (DUQUE,

ALMEIDA, 1998). A água da nascente da Fonte Nova em Ferreira do Alentejo é uma

água com forte tendência para bicarbonatada calco magnesiana o que leva a concluir

que esta água se enquadra perfeitamente no tipo de fácies característica da água deste

sistema. Desta forma, pensa-se que a água desta nascente, resulta duma circulação

profunda, que poderá ter emergido até à superfície, através duma falha ou de contacto,

pelo facto deste sistema se apresentar bastante fracturado.
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Segundo NASCIMENTO (1998) a tendência das águas dos Concelhos de Sines e

Santiago do Cacém apontam para águas com fácies tendêncialmente cloretadas

sódicas. As águas recolhidas nas fontes das nascentes situadas no aquífero de Sines

confirmam esta tendência para fácies cloretadas sódicas, sendo este tipo característico

da região.

O Sistema Aquífero Moura - Ficalho apresenta normalmente águas com fácies química

bicarbonatadas cálcica ou magnesiana. A água da Nascente da Fonte das Bicas em

Peroguarda apresenta uma água bastante mineralizada, com tendências para

bicarbonatada cálcica, caracteristica das águas locais. Porém, esta apresenta também

uma forte tendência para cloretada magnesiana, o que indica a existência de possíveis

contaminações da água.

Figura 1.43 – Diagramas de Stiff, zona Norte do Alentejo.
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Figura 1.44 – Diagramas de Stiff, zona Sul do Alentejo.

1.8 - Conclusões

O “ir à fonte” encontra-se ainda enraizado na cultura das populações rurais sendo essa

procura mais generalizada em determinadas zonas. O interesse verificado nestas

estruturas incide não só na população mais idosa como também nas camadas jovens.

A maioria das fontes são públicas, não sendo submetidas a qualquer tipo de

tratamento. Nalguns concelhos do Alentejo, verifica-se uma significativa procura da

água das fontes para o consumo humano. Segundo testemunhos locais tal atitude

deve-se aos possíveis problemas qualitativos nomeadamente características

organolépticas da água da rede.

A água das nascentes, em alguns casos apresenta graves índices de contaminação, no

entanto e apesar dos alertas dados pelas Câmaras Municipais, as populações

continuam a recorrer às fontes para o seu abastecimento. Tal situação, deve-se ao

facto desta água ser uma água natural sem adição de produtos para a sua desinfecção,
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contrariamente à "água da rede", que apresenta às vezes um sabor desagradável

devido à adição de produtos químicos.

A ebulição da água antes de ser ingerida, e prévia areação, é um sistema possível de

ser utilizado para a eliminação de agentes microbianos. Este será um método que

deverá ser adquirido pelo consumidor que utiliza a água da nascente para consumo

humano (no caso da água da nascente não sofrer tratamento), não representando

contudo um método 100% eficaz, dependendo das características químicas e dos

microorganismos presentes na água.

A qualidade natural duma água subterrânea está dependente das condições do

aquífero, da sua litologia, da velocidade de circulação, da qualidade da água de

infiltração, das relações com outras águas e dos níveis de movimento de substancias

transportadas pela água para além de factores hidrodinâmicos. Actualmente a

qualidade da água está mais dependente das actividades humanas do que

propriamente dos factores anteriormente referidos.

As nascentes ocorrem em casos particulares devido a descontinuidades geológicas e

ou topográficas, representando como tal estruturas sensíveis onde os riscos de

contaminação são evidentes. Estas contaminações resultam de processos

inadequados de ordenamento e uso do solo pelo Homem, pelo qual resulta necessária

a protecção destas emergências defendendo-as das:

♦ contaminações microbilógicas, principal problema que atinge actualmente as

nascentes e que as torna inutilizadas para o consumo humano.

♦ contaminações químicas, verificada em menor escala, mas que não deixa de

ser preocupante, principalmente no que se refere aos nitratos, que em

determinadas zonas do Alentejo, onde são usadas práticas agrícolas

inadequadas, já apresentam valores acima do VMA.

A maioria das águas das nascentes encontram-se dentro da categoria A1 (tendo em

conta apenas o VMA), sendo considerada assim, como uma água bruta apta para a

produção de água para consumo humano. Note-se ainda a ocorrência de águas com

classificação >A3, este facto deve-se essencialmente e como anteriormente referido

aos nitratos, inviabilizando assim a utilização desta água para este fim, salvo
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determinadas excepções consideradas no artigo 17º do Decreto-Lei 236/98 de 1 de

Setembro.

Considerando para além do VMA o VMR e assumindo uma postura mais exigente

abrangendo alguns parâmetros para o qual não está atribuído um VMA, verifica-se um

maior número de águas a não se enquadrarem dentro da classe A1, este facto deve-se

essencialmente ao pH (pH extremamente baixos da ordem dos 5.4), condutividade

elevada (superior ao VMR para a classe A1) presença de concentrações consideráveis

de sulfatos (enquadrando-se este parâmetro nalguns casos na classe A2) e presença

de coliformes e estreptococos em quantidades superiores ao VMR para a classe A1.

A caracterização hidrogeoquímica das águas amostradas aponta para uma forte

tendência para a presença de águas com características bicarbonatadas cálcicas, de

referir ainda a presença de nascentes com água com muito baixa mineralização,

principalmente no Norte alentejano.

Só a realização de análises não garante um efectivo controlo da qualidade. A garantia

da qualidade da água da nascente só é possível pela articulação de um conjunto de

medidas, tais como:

1. Controlo periódico da qualidade da água que emerge da nascente;

2. Adequação do tratamento às características da água captada;

3. Manutenção adequada do sistema de distribuição;

4. Adopção de medidas preventivas da contaminação da nascente;

5. Protecção adequada da nascente.

Dar a conhecer às populações o aspecto qualitativo da água através da fixação dos

boletins de análise bem como colocação de placas indicativas da potabilidade ou não

dessa mesma água, é uma forma de alertar os possíveis consumidores.

Manter as estruturas constituintes da fonte em perfeito estado é sem dúvida uma

atitude a ter, visto não se justificar posteriores intervenções (tratamento da água e

medidas de protecção da nascente) sem que se garanta que as estruturas são

adequadas para o transporte e distribuição dessa água.
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A filtração e desinfecção da água nos casos que se justificarem é uma medida de

defesa que, embora possa alterar algumas qualidades organolépticas da água da

nascente resulta necessária para a garantia da potabilidade dessa água.

Implementar medidas de protecção da nascente no terreno, vedando a área

circundante à nascente e restringindo as actividades contaminantes nas proximidades

desta, como forma de garantir a defesa da nascente contra possíveis contaminações

susceptíveis de interferir no quimísmos da água bem como alterações microbiológicas

é uma intervenção que implica grandes dispêndios económicos mas necessários para

a garantia da defesa da nascente e em alguns casos do próprio aquífero, quando esta

resulta da descarga dum aquífero.

A protecção sanitária eficaz da nascente é a única forma de preservar

convenientemente a qualidade final da água. Uma gestão correcta das nascentes exige

que se invista periodicamente na prevenção da contaminação.

A zonação de áreas de protecção dos recursos hídricos subterrâneos é tida como uma

matéria complexa que envolve um conhecimento hidrogeológico aprofundado

encontrando-se ainda em fase de experimentação. No que concerne às nascentes este

tema assume uma maior complexidade pela dificuldade em obter determinadas

informações necessárias à aplicação da maioria dos métodos actualmente propostos.
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