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PONTO DE ENCONTRO PARA INÍCIO DA VISITA

A visita técnica tem início às 14:30 e a concentração dos participantes é no campo de futebol
do Colégio Espírito Santo da Universidade de Évora (ver Fig. 1).
Os participantes são convidados a deslocarem-se a pé durante o período de almoço nessa
direção (identificado na figura como “Campo de futebol do CES, 15 minutos a pé a partir do
Colégio Luís Verney).
Na Fig. 2 pode ver-se o percurso total da visita técnica, com 4 pontos de paragem (1 a 4 na
figura).
Na Fig. 3 observa-se a litologia do aquífero de Évora, com indicação dos pontos de paragem.
O aquífero tem como base geológica rochas gnáissicas e quartzodioritos e granodioritos
anatéticos. Na realidade, há uma passagem suave entre as rochas metamórficas e ígneas, e não
uma separação nítida entre as duas. Para além destas litologias principais, existem ainda
corneanas, rochas verdes, gabros e dioritos.

Fig. 1. Ponto de encontro para início da visita: Campo de futebol do CES (base: Google
Maps).
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Fig. 2. Percurso da visita técnica, com as 4 paragens assinaladas (base: Google Maps).
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Aquífero de Évora

Fig. 3. Geologia do aquífero de Évora (base: Cartas geológicas à escala 1:50.000, 40-A, de
Évora, e 40-B, de Reguengos de Monsaraz).

Guia da Visita Técnica

3

10.º Seminário sobre Águas Subterrâneas
Évora, 9 e 10 de abril de 2015 | Universidade de Évora

PARAGEM 1. SISTEMA DE AQUECIMENTO DA UNIVERSIDADE DE
ÉVORA, COM BASE EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
A fim de tornar mais eficiente o aquecimento das salas de aulas do piso inferior do Colégio do
Espírito Santo da Universidade de Évora (UÉ), foram executadas 5 sondagens na área
envolvente desta unidade da UÉ. O propósito era usar o diferencial de temperatura da água
subterrânea em relação ao ar, para, através de um permutador de calor, aquecer com mais
economia essas salas. As sondagens decorreram em terrenos gnáissicos fraturados e, das 5
sondagens, 4 revelaram-se produtivas (embora 2 com caudais reduzidos), pelo que foram
aproveitadas para esse fim (Fig. 4). Foram colocados tubos-ralo em toda a extensão da coluna
(aproximadamente 100 m de profundidade para cada um), para maior eficiência do sistema,
com exceção de duas ou três interrupções para permitir a colocação das bombas submersíveis
e da zona subsaturada.
Os ensaios de caudal feitos em todas as captações permitiram mostrar que apenas as captações
RA 1 e RA 2 apresentavam interligação, não tendo as RA 3 ou a RA 4 apresentado, no tempo
dos ensaios, qualquer interferência com qualquer outra das captações. Como exemplo,
mostram-se gráficos dos caudais dos ensaios para a captação RA 1 (Fig. 5), os respetivos
rebaixamentos nessa mesma captação (Fig. 6) e, para a captação RA 2, a interferência sofrida
durante a extração em RA 1 (Fig. 7).

Fig. 4. Localização das 4 captações onde foram efetuados ensaios de caudal.
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Fig. 5. Caudais utilizados durante o ensaio de caudal na captação RA 1. Os rebaixamentos
resultantes podem ser vistos no gráfico da Fig. 6. Os valores de extração situaram-se entre o
mínimo de 10650 e o máximo de 14814 l/h.
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Fig. 6. Ensaio de caudal para a captação RA 1. Os caudais de extração podem ser vistos no
gráfico da Fig. 5. Foi possível levar a captação ao extremo de rebaixamento, através da
utilização da capacidade máxima da bomba submersível, 14814 l/h.
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Fig. 7. Observações de níveis na captação RA 2 durante o ensaio em RA 1.
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Verifica-se claramente a interferência provocada pelas extrações em RA 1 sobre RA 2. Os
valores de subida de níveis registados desde as 8 h 50 m do dia 2 de Outubro até às 16 h 59 m
desse mesmo dia, que atingiram a superfície (nível 0), têm a ver com o facto de se ter inserido
na captação RA 2 o caudal que estava a ser retirado em RA 1. Após um certo tempo,
verificou-se que uma parte do caudal já não entrava na captação, sendo debitado para o
exterior. Através da diferença entre o caudal inserido em RA 2 e o caudal excedente, foi
possível calcular o volume de água que pode ser transferido de uma captação para a outra
através do meio subterrâneo. Foram feitos cálculos para vários caudais introduzidos (entre
10483 e 11356 l/h), com caudais de retorno para o exterior entre os 4650 e os 6000 l/h. Nestas
condições, os caudais de retorno subterrâneo de RA 2 para RA 1 situaram-se sempre entre os
5150 e os 6200 l/h. Em equilíbrio, esse retorno foi de 5700 l/h, situando-se aproximadamente
na média dos valores anteriores.
Os resultados de todos os ensaios de caudal permitem concluir que os caudais que podem ser
obtidos destas captações, nas condições previstas de utilização (extração e retorno), são as
constantes na Tab. 1.

Tab. 1. Caudais máximos aconselhados de exploração para fins geotérmicos, com extração e
reintrodução da água no aquífero.
Captação
RA 1
RA 2
RA 3
RA 4

Caudal (l/h)
11000
9500
1800
600

Tendo em vista as condições das quatro captações, duas sem interferências com qualquer
outra (RA 3 e RA 4) e duas com interferência direta (RA 1 e RA 2), os circuitos de circulação
terão obrigatoriamente de ser diferentes: no caso de RA 3 e RA 4 a água terá de ser extraída e
reintroduzida na mesma captação, no caso de RA 1 e RA 2 o circuito pode ser efetuado com
extração em qualquer delas e reintrodução na outra.
A análise completa aos resultados parece indicar que a transferência de caudais através do
meio subterrâneo é ligeiramente maior de RA 1 para RA 2 (6700 l/h), do que de RA 2 para
RA 1 (5700 l/h).
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PARAGEM 2. CAMPO DE CAPTAÇÕES E PIEZÓMETROS NA
HERDADE DO MONTE DO CASÃO
A Herdade do Monte do Casão encontra-se na zona de descarga do aquífero de Évora (Fig. 8),
que aqui tem como base quartzodioritos e granodioritos. Tem uma charca que, quando se
terminou, apresentava artesianismo positivo, drenando por cima do terreno para a ribeira
próxima. Apresenta um conjunto de 7 captações que servem como reforço da charca quando
esta apresenta níveis baixos, mas, durante os primeiros anos de funcionamento, quase não
foram usadas, tal era a taxa de renovação de água que a charca apresentava. Um conjunto de 6
piezómetros encontra-se instalado também nesta Herdade, sob responsabilidade da
Universidade de Évora, que pode utilizar este local como campo experimental para alunos e
investigadores.
Trata-se de captações entre os 30 e os 80 m de profundidade e com produtividades entre os
7.000 l/h e mais de 30.000 l/h. Em relação aos piezómetros, que foram aproveitados na
mesma campanha por serem considerados pelo proprietário como pouco produtivos,
apresentam caudais na ordem dos 2.000 a 5.000 l/h, com exceção de um, que apresenta cerca
de 30.000 l/h, mas que foi descartado como captação por não se ter conseguido concluir com
segurança essa captação (executou-se uma captação mesmo ao lado deste, com a mesma
produtividade).
Na Fig. 9 podem observar-se alguns aspetos desta zona. Recentemente incluída na área de
rega de Alqueva, as captações já não são usadas, mas o sistema ainda está completamente
equipado, podendo servir para futura investigação dentro das rochas cristalinas portuguesas.

Fig. 8. Localização aproximada da Herdade do Monte do Casão (base: Google Maps).
Guia da Visita Técnica
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Fig. 9. Dois aspetos da propriedade do Monte do Casão, com a charca (à esquerda) e uma
captação e um piezómetro (na imagem da direita).
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PARAGEM 3. CHAFARIZ E NASCENTES DO LOUSEIRO
Situado a meio caminho entre a zona mais elevada e a zona de descarga do aquífero de Évora
(Fig. 10), numa zona de gnaisses, este chafariz recebe água de várias nascentes tradicionais
curiosamente situadas num ponto um pouco elevado na paisagem (Fig. 11), o que é
interpretado como uma barreira dentro do aquífero, provavelmente devida a uma zona de
maior dureza e menor alteração da rocha gnássica, que obriga a água a aflorar muito perto da
superfície, o que terá sido aproveitado para se construírem uma série de torres cónicas que
protegem as nascentes de onde a água do chafariz provém e que se observam ligeiramente a
norte do mesmo.

Fig. 10. Localização aproximada da Herdade do Monte do Casão (base: Google Maps)
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Fig. 11. Chafariz do Louseiro (esquerda) e respetivas nascentes (direita).
Sobre este chafariz escreveu o historiador Túlio Espanca (in Património Artístico do
Concelho de Évora):
“Fica situada a opulenta nascente do Louzeiro que, desde épocas imemoriais abastece as
terras circunvizinhas, a 10 quilómetros e seiscentos metros da cidade, fazendo-se a sua ligação
pela Estrada Nacional 18 (troço Évora – S. Manços).
Em 1882, A Direcção das Obras Públicas do Distrito realizou meritória obra de arte,
construindo o actual fontenário, composto por corpo central, o mais nobre, de alvenaria e
pilastras de granito, em semicírculo, com duas bicas de ferro decoradas por bestiários e taças
em gomos, de mármore, bancos de pedra para os passeantes, malhões protectores e remates de
granito, redondos, nos extremos, como elementos decorativos.
A parte posterior deste corpo é adornada por amplo tanque que recebe em caudal ininterrupto
de água cristalina, embora levemente salobra.
A zona de protecção do chafariz está defendida por uma cerca rectangular, toda murada, com
pilastras de granito lavrado nos ângulos e no meio comprida taça para o gado.
Nas imediações, no lado Norte, assinaladas por torres cónicas rematadas por pináculos de
granito, existem seis poços em caixas altas, cilíndricas, de alvenaria, abastecedoras da grande
nascente”
Infelizmente, hoje em dia, e desde há poucos anos, o Chafariz já não tem água. A razão,
apesar de desconhecida, deverá estar entre a destruição/obstrução dos canais de ligação das
nascentes ao chafariz ou será devida aos rebaixamentos produzidos por extrações de água
subterrânea a montante no aquífero, onde algumas dezenas de captações são utilizadas para
rega, algumas atingindo os 80.000 l/h de produtividade (embora exploradas a níveis mais
modestos). Quando em funcionamento, a água que era libertada pelo chafariz para um
pequeno ribeiro próximo e voltava a infiltra-se no terreno após algumas centenas de metros,
mostrando que este afloramento de água era apenas uma “artificialização”, e que esta água
rapidamente voltava a ser absorvida pelo aquífero.
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PARAGEM 4. FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA
Paragem nas instalações e na área das vinhas da Fundação Eugénio de Almeida (Fig. 12),
local onde se produzem os afamados vinhos Peramanca, EA, Cartuxa entre outros. Aqui, toda
a produção industrial da adega tem por base o uso de água subterrânea, através de captações
próprias. O furo principal para a adega está um pouco afastado desta (cerca de 600 m para
NE) e debita cerca de 20.000 l/h. Existem ainda mais algumas captações envolventes ao
edifício da adega, mas são de pouca produtividade (2.000 l/h); contudo dão apoio ao
abastecimento.
Existem alguns furos que dão apoio à rega, mas os recursos subterrâneos na sua totalidade não
são suficientes para a rega da vinha (mais de 300 ha), pelo que existe uma barragem que
fornece a água de rega. Existe ainda um projeto de extensão da vinha, na parte E da
propriedade, baseado no uso de água do Alqueva.
Em termos hidrogeológicos, toda área de vinha bem como os locais onde estão implantadas as
captações, que abastecem a adega e parcialmente a rega, estão estruturados nos gnaisses
migmatíticos, litótipo este que consubstancia o Aquífero de Évora. Na Fig. 13 podem
observar-se alguns aspetos da paisagem nesta área.

Fig. 12. Localização da Herdade da Fundação Eugénio de Almeida (base: Google Maps).
Apenas se localiza a estrutura principal, mas todas as vinhas que se observam pertencem à
Fundação.
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Fig. 13. Herdade da Fundação Eugénio de Almeida e respetivas vinhas.

12

Guia da Visita Técnica

