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RESUMO

O Sistema Aquífero dos Gabros de Beja constitui uma das origens de água mais
importantes do Alentejo, pois, além de ser caracterizado por uma produtividade relativamente
elevada, situa-se numa região de grande potencialidade agrícola, onde as culturas de regadio
têm vindo a assumir uma importância crescente. As actividades agrícolas interferem
directamente na degradação da qualidade química da água subterrânea, nomeadamente através
da contaminação difusa por nitratos.

Neste trabalho caracteriza-se o Sistema Aquífero dos Gabros de Beja em termos de
qualidade da água subterrânea, sublinhando-se alguns aspectos particulares. As águas são
bastante mineralizadas, apresentando uma fácies tipicamente bicarbonatada  calco-magnesiana,
sendo a qualidade deficiente para consumo humano devido, apresentar concentrações elevadas
de nitratos, magnésio, sódio, etc. A sua utilização para regadio poderá ser condicionada devido
a poder originar problemas de salinização dos solos. Em alguns sectores observa-se a
ocorrência  de sobressaturação em calcite das águas o que origina a precipitação daquele
mineral em captações e sistemas de rega e está na origem de depósitos denominados por
caliços.
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1 - INTRODUÇÃO

O Sistema Aquífero dos Gabros de Beja constitui uma das origens de água mais
importantes do Alentejo, quer pela posição estratégica que ocupa, quer pelas potencialidades
produtivas que evidencia. Este sistema aquífero assume-se como um factor de potencial
desenvolvimento já que suporta actividades agrícolas intensivas de regadio que têm unicamente
como origem a água subterrânea. Por outro lado também suporta vários sistemas de
abastecimento público (Serpa, Ferreira do Alentejo), funcionando ainda como reserva para o
concelho de Beja,  além de satisfazer numerosos abastecimentos privados.

Neste artigo faz-se uma caracterização hidroquímica das águas deste sistema e
sublinhando-se algumas das suas características principais.

2 - ENQUADRAMENTO  GEOGRÁFICO E GEOMORFOLÓGICO

O sistema aquífero dos gabros de Beja situa-se no Baixo Alentejo, abrangendo uma área
de 347 km2, correspondendo, total ou parcialmente, a 10 cartas dos Serviços Cartográficos do
Exército (509, 510, 520, 521, 522, 523, 531, 532, 533) à escala 1:25000. Este conjunto
corresponde, também total ou parcialmente, a 4 cartas na escala 1:50000: 43A, 43B, 43C,
43D. A referida área corresponde distribui-se por três concelhos: Ferreira do Alentejo (zona
W), Beja (zona central) e Serpa (zona E).

Figura 1 – Enquadramento geográfico do Sistema Aquífero dos Gabros de Beja.

Geomorfologicamente, FEIO (1952) considera toda esta região como parte integrante da
Peneplanície do Baixo Alentejo. Esta é a unidade fundamental do relevo do terço meridional
do país. Relativamente estável, dela deriva, por deslocação tectónica e por erosão, a maior
parte dos elementos morfológicos da região. Trata-se de uma aplanação extensa, por vezes
perfeita, a ponto de melhor comportar o nome de planície (como na área a oeste e sudoeste de
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Beja, próximo de Santa Vitória, entre Brinches, Pias e Moura, etc.), outras vezes com suaves
ondulações, correspondentes a rugosidades residuais ou resultantes de rejuvenescimento lento.
Só se nota rejuvenescimento forte nas vizinhanças do Guadiana e dos seus afluentes principais,
correndo aquele rio encaixado a mais de 100 m. O aquífero está enquadrado na zona de
divergência de duas bacias, a W a bacia do Sado e a E a bacia do Guadiana.

3 - ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO

Este sistema aquífero engloba formações inseridas na Zona de Ossa-Morena (ZOM). A
ZOM constitui uma unidade claramente diferenciada dentro do Maciço Ibérico. Actualmente é
ainda objecto de muita controvérsia sobre a interpretação e génese de alguns dos seus
elementos. É uma zona estratigraficamente variada, embora haja opiniões discrepantes no que
toca à sua idade e significado de algumas das suas séries integrantes (FONSECA, 1995).

A zona a caracterizar é ocupada fundamentalmente pelo Complexo Ígneo de Beja
(CIB) e pelo Complexo Ofiolitico de Beja-Acebuches (COBA) (figura 1).

Figura 1 - Sistema aquífero dos Gabros de Beja

O CIB aflora numa larga mancha com direcção NW-SE e sublinha o contacto entre o
Terreno Autóctone Ibérico/ZOM e o Complexo Ofiolítico de Beja-Acebuches (COBA) no
território português. A separação do COBA do anteriormente designado Maciço de Beja foi
baseada no facto do CIB não ter sido afectado pelo primeiro evento tectono-metamórfico
varísco (FONSECA, 1995).

O CIB tem um comprimento de cerca de 100 km, com uma forma alongada e, ainda que
localmente interrompido para SW, prolonga-se até à região espanhola de Castilblanco de los
Arroyos (ANDRADE, 1984).

Esta unidade está dividida em:

- Complexo básico plutono-vulcânico de Odivelas (FONSECA, 1995): para SW afloram
gabros mais ou menos olivínicos e arnortositos (ANDRADE, 1984), ocorrendo localmente,
níveis lenticulares de peridotitos mais ou menos plagioclásicos intensamente serpentinizados,
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bem como pequenos níveis plagioclásicos (gabros anortosíticos e anortositos) para NE.

- Pórfiros de Baleizão-Alvito: trata-se de uma vasta unidade (sub)vulcânica ácida pós-
metamórfica, que se distingue pelas tonalidades mais ou menos avermelhadas. Na área em
estudo ocorrem algumas manchas de granófiros que se inserem na Unidade dos Pórfiros de
Baleizão de FONSECA (1995).

Bard em 1969 (in Fonseca, 1995), reconheceu a natureza ofiolítica do Complexo de
Beja-Acebuches em território espanhol na região de Aracena (Anfibolitos de Acebuches).
Posteriormente, foi cartografado independentemente no sector português, correspondendo à
Unidade de Mombeja de ANDRADE (1984). Contudo, ANDRADE et al. (1976), ANDRADE
(1977) e MUNHÁ et al. (1986) sugeriram em definitivo a natureza dessa associação,
posteriormente corroborada por vários outros autores. A zonalidade interna é bem vincada,
com os diversos termos a inclinar para NE, traduzindo a inversão da sequência ofiolítica
(OLIVEIRA, 1992). No território português o COBA apresenta uma deformação acentuada
sendo constituído por três termos litológicos evidentes e distintos:

- Serpentinitos

- Metagabros (flaser-gabros e metatrondjemitos)

- Metavulcanitos básicos (metabasaltos)

Devido à ocorrência de subducção para norte, o CIB é intrusivo posteriormente à
obducção, deformação, metamorfismo e instalação estrutural do ofiolito de Beja-Acebuches na
sua posição actual tectonoestratigráfica, possuindo xenólitos  de litótipos característicos do
COBA. A sua datação isotópica pelo método 40 39Ar Ar/ , em concentrados de horneblenda
forneceu um intervalo de idades entre os 337-340 M.A. o que implica uma idade ante- Viseana
para o ofiolito de Beja - Acebuches (OLIVEIRA, 1992).

4 - ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS

As litologias do CIB e do COBA têm, no seu conjunto, um comportamento
hidrogeológico (hidrodinâmica e hidroquimicamente) semelhante o que as permite englobar
num único sistema aquífero: o Sistema Aquífero dos Gabros de Beja.

Este sistema exibe um misto de características de meio poroso e fissurado, apresentando-
se em geral como aquífero livre. Os dados disponíveis de sondagens e o acompanhamento
pessoal de algumas delas permitiram estabelecer um modelo estrutural do aquífero. Em termos
médios existe uma cobertura argilosa de cerca de 3,5 m. Com base em 185 relatórios de
sondagem, àquela cobertura segue-se uma zona alterada, cuja espessura se situa, em média,
nos 22m e uma zona fracturada que pode atingir 40 a 60 m. Com base em 90 dados, os níveis
produtivos médios situam-se entre os 12 a 20 m. A produtividade média é da ordem dos 5 L/s,
podendo atingir máximos na ordem dos 36 L/s. Os valores médios de transmissividade
calculados para este aquífero, com base em 62 dados, são da ordem dos 58 m2/dia até um
máximo de 452 m2/dia. Na zona do vale do Guadiana, realça-se o facto de existirem gradientes
bastante diferenciados o que indicia uma organização da circulação subterrânea em blocos
parcialmente independentes (DUQUE, 1997).

A piezometria mostra que a superfície freática acompanha aproximadamente a topografia
e que a região do vale do rio Guadiana é uma zona preferencial de descarga. Realmente é
comum a descarga contínua de água do aquífero, mesmo durante o Verão, em muitas das



linhas de água e exurgências que ocorrem um pouco por todo o lado. O aquífero é alimentado
por recarga directa da precipitação, sendo a taxa de recarga de cerca de 4% (DUQUE, 1997).

Em termos médios, o sistema pode-se considerar em regime de equilíbrio, pois a
períodos em que ocorram défices de recarga seguem-se outros em que as reservas são
repostas. Uma das características mais assinaláveis deste sistema tem é a sua elevada
produtividade quando comparado com as regiões envolventes.

5 - CARACTERIZAÇÃO HIDROQUÍMICA

5.1 - Introdução

O Sistema Aquífero dos Gabros de Beja está situado numa zona onde as práticas
agrícolas são a principal fonte de trabalho e rendimento. Dado que a sua cobertura superficial é
um solo extremamente argiloso e bastante fértil, o sistema está sujeito a um elevado stress por
contaminação difusa. Para além de factores influentes, de origem antropogénica, outros,
resultantes da interacção água/rocha, estão na origem de algumas particularidades próprias, a
nível químico, como sejam a excessiva dureza das águas e a sobressaturação nalguns minerais,
nomeadamente em calcite, que pode originar incrustações.

Com o intuito de caracterizar o aquífero hidrogeoquimicamente, foram realizadas no
Verão de 1995 duas colheitas de amostras de água. Numa fase inicial seleccionaram-se os
pontos de colheita de forma a ter uma cobertura o mais homogénea possível, em termos
espaciais. Essa fase de colheita realizou-se em Julho e incidiu na região entre Beja e Quintos,
onde existe a maior densidade de regadios, tendo-se colhido 26 amostras. A segunda fase
ocorreu nos finais de Agosto, início de Setembro, na restante área de estudo, tendo-se colhido
40 amostras, perfazendo um total de 66. A figura 2 mostra a localização de todos os pontos de
água amostrados dos quais 26 eram poços, 5 nascentes e 35 furos (figura 2).
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Figura 2 - Localização dos pontos de  colheita de água na região do sistema aquífero dos
gabros de Beja. A numeração indica a referência das amostras.



N Média Mediana Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil Coef. var % Desv. Pad. Assimetria Curtose

Temp. 66 19,3 19,3 16,4 23,3 18,7 19,9 6,4 1,23 0,728 4,96

C.E. 66 784 737 512 1345 686 867 21 162 1,39 5,50

PH 66 7,48 7,46 7,12 8,27 7,29 7,60 3,25 0,24 0,827 3,67

EH 66 204 209 70 282 185 226 19 40 -1,05 5,32

CO2 66 21,9 20,4 3,6 58,0 13,7 26,9 53,9 12 0,941 3,71

DT 66 353 339 219 564 306 384 20 69 0,80 3,6

Alcalin 66 236,9 235,5 160,0 380,5 196 265,5 20,1 47,6 0,502 3,00

HCO3
- 66 289,0 287,5 195,2 464,0 239,1 324,0 20,1 58,1 0,501 2,99

SO4
2- 66 62,6 62,4 27,8 120,4 50,7 74,3 26,7 16,7 0,605 4,30

Cl- 66 46,3 32,3 14,9 192,4 21,7 55,4 84,9 39,3 2,08 6,89

NO3
- 66 62,98 55,55 4,13 143,30 39,50 77,90 51,15 31,69 0,805 3,45

F- 66 0,63 0,60 0,30 1,60 0,50 0,79 35,54 0,23 1,33 6,52

SiO3 66 17,0 15,2 6,6 66,3 10,8 19,5 54,8 9,32 2,54 13,5

Na+ 66 37,03 30,65 4,9 98,5 23,2 45,8 54,4 20,131 1,248 4,278

K+ 66 0,610 0,340 0,003 5,040 0,140 0,700 135,66 0,834 3,12 14,8

Ca2+ 66 68,0 67,4 31,2 120,0 54,4 80,0 28,5 19,4 0,304 3,01

Mg2+ 66 44,47 40,70 26,48 84,32 34,26 52,97 29,63 13,18 0,983 3,71

Tabela 1 - Estatísticas e extremos dos parâmetros físico-químicos determinados: Temperatura
(0C), condutividade eléctrica (µS/cm) , pH, Eh, CO2, Dureza total (CaCO3), alcalinidade

(CaCO3), bicarbonato, sulfatos, cloretos, nitratos, fluoretos, sílica, sódio, potássio, cálcio e
magnésio (os últimos 13 parâmetros vêm em mg/L).

Durante esta campanha foram medidos in situ a temperatura, pH, condutividade e o
potencial redox. Os restantes parâmetros químicos foram analisados no laboratório de águas
do  Departamento  de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Na
tabela 1 apresenta-se a síntese estatística dos valores das análises realizadas. Os métodos
analíticos usados para a determinaçãos dos váriso parâmetros foram:

- temperatura de campo: termómetro digital WTW;
- pH: medidor digital WTW (escala Sorensen);
- Eh: eléctrodo para medidor digital WTW;
- condutividade eléctrica em µS/cm: condutivímetro digital WTW;
- CO2: titulação com NaOH, N/44, levando o pH até 8.3;
- alcalinidade: titulação de H2SO4 a 0.05N até ao valor de pH 4.45-4.5;
- dureza total: titulação com EDTA Titriplex, com NH3 e comprimidos indicadores;
- cálcio: titulação com Titriplex III, com NaOH a 2M e com uma solução alcoólica de

Murexida;
- sódio e potássio: absorção atómica;
- sulfato, nitrato, brometo, nitrito e fluoreto: cromatografia iónica;
- sílica: espectrofotometria de absorção molecular;
- magnésio: obtido por diferença entre dureza total e cálcio

5.2 - Qualidade da água para consumo humano

De acordo com as normas estabelecidas pelo Dec.-Lei 74/90 verifica-se que alguns dos
parâmetros analisados apresentam valores que excedem os limites impostos por aquele
diploma, pelo que se pode considerar que a qualidade da água para consumo humano é, em



geral, deficiente. Seguidamente faz-se a apreciação dos vários parâmetros sob aquele ponto de
vista.

Condutividade eléctrica - Todas as águas apresentam valores superiores ao valor
máximo recomendado (VMR): 400 µS/cm. O valor máximo observado foi de 1345 µS/cm. Os
valores mais elevados encontram-se a este de Beja, a oeste de Beringel e na zona da Herdade
do Pinheiro.

Dureza total expressa em CaCO3 - Apenas duas amostras ultrapassam o valor máximo
admissível (VMA), 500 mg/L. Nas restantes a maioria situa-se entre os 300 e os 380 mg/L.

Cloretos - Apenas 24 das 66 amostras, (36%), estão abaixo do VMR (25 mg/L). Acima
deste valor encontram-se 42 amostras, correspondendo a 64% do total. Contudo há diversas
amostras que se aproximam dos 200 mg/L. De acordo com o referido Dec.-Lei concentrações
acima daquele valor podem originar efeitos nocivos para a saúde.

Sulfatos - Todas as amostras estão acima do VMR (25 mg/L), embora não excedam o
VMA (250 mg/L).

Nitratos - Apenas 26 amostras estão abaixo de 50 mg/L (VMA). As restantes 40
amostras excedem aquele valor, atingindo o máximo de 143,3 mg/L, ou seja 60,6% das
amostras estão acima do VMA e 39,4% abaixo deste.

Sódio - Apenas 8 amostras não excedem o VMR  (20 mg/L). O valor máximo observado
foi de 98,5 mg/L.

Potássio - Todas as amostras apresentam valores abaixo do VMR (10 mg/L).

Cálcio - Apenas quatro amostras excedem o VMR (100 mg/L). As restantes, na sua
maioria, situam-se entre 55 a 80 mg/L.

Magnésio - Vinte das amostras apresentam valores superiores ao VMA (50 mg/L). As
restantes apresentam valores um pouco inferiores embora se situem bastante perto.

A figura 4 representa os diagramas de caixa de alguns dos parâmetros químicos
analisados. 

A apreciação global das características a que obedece a distribuição dos valores dos
diversos parâmetros leva a concluir que, além dos processos naturais resultantes da interacção
água-rocha, intervêm outros factores, dos quais o mais importante é a contaminação difusa
resultante de práticas agrícolas, nomeadamente a aplicação de fertilizantes e o regadio que
provoca um aumento generalizado dos sais devido à concentração destes a nível do solo. Os
parâmetros mais influenciados por estas são: a condutividade, nitratos, cloretos e sulfatos.

O mapa da distribuição de nitratos (figura 3) evidencia aquela relação, verificando-se que
grande parte da área de estudo tem valores de nitratos superiores a 50 mg/L. Os valores
inferiores localizam-se em zonas incultas, ou pontualmente cultivadas, como a que ocorre no
extremo NE da área estudada, em toda a região entre Ferreira do Alentejo e Beringel, na
Herdade da Corte Negra e, pontualmente, noutros locais mas sem expressão significativa.
Trata-se de zonas incultas, muitas vezes devido a condições topográficas desfavoráveis, ou
ocupadas apenas por vegetação de charneca ou montado de sobro e/ou azinho. No entanto, na
região do vale do rio Guadiana, onde a ocupação do solo é em tudo semelhante à
anteriormente descrita, ocorrem valores elevados de nitratos. Esta anomalia resulta do
transporte do nitrato se efectuar para aquela região, visto tratar-se de um dos sectores de
descarga do aquífero (DUQUE, 1997). As maiores concentrações de nitratos verificam-se na



zona da Herdade do Pinheiro, região envolvente de Beja e zona do Corte Piorno, junto ao rio
Guadiana.

20mg/l50mg/l80mg/l110mg/l

0mg/l25mg/l50mg/l

Figura 3 - Projecção tridimensional e de contornos das concentrações de nitratos no aquífero
dos Gabros de Beja - Serpa em mg/L, segundo os eixos de coordenadas M e P rodadas 15º

para E - W.

Os valores mais elevados de cloretos e condutividade parecem estar correlacionados com
zonas onde se pratica vitivinicultura, fruticultura e suinicultura.
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5.3 - Fácies hidrogeoquímicas



Os diagramas de Stiff e de Piper procuram dar uma ideia de conjunto da composição das
águas e indicações relativamente às fácies hidrogeoquímicas predominantes.

A figura 5 projectam-se os diagramas de Stiff relativos aos pontos analisados e a figura 6
mostra a projecção no diagrama de Piper. Verifica-se uma relativa homogeneidade na
distribuição das fácies hidrogeoquímicas pois 96% das amostras são do tipo Bicarbonatado
cálcico e/ou magnesiano.
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Figura 5 - Distribuição espacial dos diagramas de Stiff nas águas do sistema aquífero dos
Gabros de Beja.

Figura  6 - Projecção das análises das águas dos Gabros de  Beja em diagrama de Piper.

5.4 - Qualidade da água para a rega



Relativamente à qualidade da água para a rega (figura 7), de acordo com os critérios da
U. S. Salinity Labratory Staff (USSLS), verifica-se a seguinte distribuição:

- Classe C2S1 : 36 amostras (54,5%); águas com baixo perigo de alcalinização e com
médio perigo de salinização;

- Classe C3S1 : 30 amostras (45,5%); águas com baixo perigo de alcalinização e alto
perigo de salinização.

Na totalidade das amostras não se verifica qualquer problema quanto à alcalinização, mas
relativamente à salinização o perigo varia de médio (54,5%) a elevado (45,5%).

Com a tendência geral para ampliação das áreas de regadio, o perigo de salinização
tenderá a aumentar. A implementação do Plano de Rega do Alqueva poderá ter impactes
negativos ou positivos, dependendo estes da qualidade da água da Barragem.

Figura 7 - Classificação das águas do aquífero dos Gabros de Beja para fins agrícolas.

A manutenção do mesmo tipo de práticas agrícolas poderá agravar a salinização a ponto
de inutilizar solos com elevadas potencialidades produtivas. A evapotranspiração e a
precipitação de calcite tendem a incrementar os valores da SAR (APPELO & POSTMA,
1993) agravando ainda mais o problema nesta região.

6 - ESTADOS DE SATURAÇÃO E PROBLEMAS ASSOCIADOS



Com base no modelo de especiação HIDSPEC (Carvalho e Almeida, 1989), foram
calculados os índices de saturação para diversos minerais. Os estados de saturação
relativamente à calcite representam-se na tabela 2.

Limites ISlog Estado de saturação em
relação à calcite

Nº de
amostras

% de amostras

ISlog ,< −0 1 Subsaturada 4 6
− < <0 1 0 1, ,logIS Equilíbrio 25 38

ISlog ,> 0 1 Sobressaturada 37 56

Tabela 2 - Estados de saturação relativamente à calcite nas águas no Sistema Aquífero dos
Gabros de Beja.

Deste quadro verifica-se que a água do aquífero é frequentemente sobressaturada
(incrustante) no que respeita à calcite, como resultado da dissolução de minerais
aluminossilicatados ricos em cálcio, fundamentalmente anortites, que fazem parte da
composição mineralógica dos gabros. A figura 8 procura escalonar o estado de saturação das
66 amostras considerando que o equilíbrio se situa entre as duas linhas vermelhas.

Índices de Saturação para a calcite

Amostras (66)
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Figura 8 - Índices de saturação da calcite das águas do aquífero dos Gabros de Beja. A
numeração vai de 1 a 66 da esquerda para a direita, correspondendo às 66 análises.

Com o intuito de visualizar a distribuição espacial dos índices de saturação relativamente
à calcite, construiu-se o mapa da figura 9. Nele, podem-se apreciar os estados de saturação na
área que constitui o Sistema Aquífero dos Gabros de Beja. Evidencia-se o facto de as águas
que estão subsaturadas em calcite, se encontrarem na zona de divergência entre a Bacia do
Sado e a do Guadiana. As águas em equilíbrio com a calcite, encontram-se na zona de: Ferreira
do Alentejo, Mombeja, este de Beringel, entre Salvada e Quintos e a sul de Serpa. Neste
último local, é nítida a influência dos Calcários de Serpa no quimismo da água. Na restante



área, cerca de 2/3, as águas estão sobressaturadas em calcite, podendo ocorrer fenómenos de
precipitação daquele mineral.

No campo pode observar-se a ocorrência em muitas captações de precipitados de calcite.
Praticamente em toda a região são visíveis os efeitos deste fenómeno. Com o decorrer do
tempo, as paredes dos poços construídas com material rochoso do local (gabros) de cor
escura, ficam esbranquiçadas até ao nível hidrostático máximo. Em obras seculares como as
noras árabes, disseminadas em especial entre Beja e Serpa, foi possível verificar, nalgumas
delas, uma espessura considerável de precipitados incrustada nas paredes da obra.
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Figura 9 - Distribuição espacial dos estados de saturação relativamente à calcite nas
águas do aquífero dos Gabros de Beja.

Nas nascentes, como a existente perto de Beringel, no Monte da Misericórdia, observa-
se que o leito por onde se escoa a água está completamente tingido de branco. O tanque que
serve de reservatório desta nascente, tem uma quantidade de plantas subaquáticas totalmente
cimentadas por calcite. A excessiva dureza destas águas parece estar na origem de uma taxas
elevada de problemas renais, nomeadamente cálculos, na população local.

Nos furos, as tubagens têm tendência a ficar colmatadas e os ralos entupidos, sobretudo
em períodos de inactividade das extracções. Os sistemas de rega em determinados locais
tendem a ficar entupidos por palhetas de calcite. O sistema de rega que conduz à maior
poupança de água, ou seja, a rega gota a gota, é o que, infelizmente, mais sofre estes efeitos de
incrustação. Em determinados locais, quando é ligada a bomba de extracção é possível colher
com uma rede precipitados de calcite. Em zonas recentemente cultivadas e regadas por
aspersores, pivots ou canhões de água, é possível, após algumas horas de se ter deixado de
regar, observar no solo os locais onde chegou a água devido à presença de um resíduo
esbranquiçado. Uma análise por difractometria de RX de uma amostra deste precipitado já
seco, colhido num local designado por Horta da Vinha a NW de Serpa, mostrou que grande
parte dos minerais era constituída essencialmente por carbonatos de cálcio (aragonite e calcite)
e dolomite.

A ocorrência de fenómenos de precipitação, está na origem da presença, em
determinados locais, de crostas de dimensão e espessura, por vezes elevadas, de calcite e
outros minerais. Localmente, são denominadas por caliços. A região entre Beringel e Ferreira



do Alentejo é aquela que mostra à superfície a maior intensidade deste fenómeno. Contudo na
maioria da zona de estudo é possível atestar, com maior ou menor grau, este facto (VIEIRA
DA SILVA, 1990)

7 - CONCLUSÃO

Toda a região que corresponde ao Sistema Aquífero dos Gabros de Beja é tipicamente
agrícola, com ocorrência de solos bastante férteis (barros de Beja), onde predominam as
actividades de sequeiro, embora o regadio esteja a assumir gradualmente um papel de maior
relevo. Em época de seca a região está profundamente dependente dos recursos hídricos
subterrâneos. Estes têm desempenhado um papel importante, dada a capacidade de regulação,
relativamente elevada, do referido sistema.

 A qualidade das águas deste sistema apresenta algumas limitações no que respeita à
utilização para consumo humano. A elevada mineralização e teores altos em sulfatos, magnésio
e nitratos são alguns dos factores que concorrem para a precaridade da qualidade das águas
para aquele uso. A escassez de matéria orgânica no solo, fundamental para a ocorrência de
desnitrificação, e as más práticas agrícolas, são factores preponderantes para a ocorrência de
teores elevadas de nitratos nas águas.

As classes definidas pelo USSLS para estas águas, apontam para baixo perigo de
alcalinização, mas alto perigo de salinização dos solos para cerca de 45,5% das amostras
analisadas, o que implica cuidados acrescidos e estratégias adequadas em todas as práticas
agrícolas e futuros projectos de desenvolvimento agrícola.

As fácies hidrogeoquímicas destas águas são preferencialmente bicarbonatadas calco-
magnesianas.

As águas deste aquífero mostram ainda outras particularidades próprias a nível químico,
nomeadamente dureza muito elevada devido à existência de reacções de dissolução de minerais
silicatados, ricos em cálcio, de que resulta a precipitação de calcite, dando origem por vezes à
acumulação de crostas calcárias denominadas caliços. Com base nos índices de saturação,
verifica-se que a maioria das águas, 56%, estão sobressaturadas em calcite, 38% estão em
equilíbrio e as restantes 8% estão subsaturadas.
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