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1. - INTRODUÇÃO 

Os técnicos que elaboraram este estudo, dando, como adjudicatários, cumprimento à 
metodologia proposta para a elaboração do Estudo Prévio da Adução de Água ao 
Campo de Golfe, submetem à apreciação da Anglo Europa Propriedades, Lda. o 
Volume II do Estudo Prévio. 

Neste documento de trabalho é desenvolvida uma análise técnico-económica de 
alternativas para a captação, armazenamento e adução de água ao Empreendimento 
Turístico. 

O presente Volume, para além desta Introdução, é formado por 8 Capítulos, tratando 
cada um, com maior ou menor desenvolvimento, as matérias que servem de fundamento 
à elaboração do Estudo Prévio. 

No Capítulo 2 é efectuada uma breve caracterização das alternativas a analisar e das 
principais infra-estruturas a construir para o abastecimento de água ao Campo de Golfe. 
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No Capítulo 3 apresenta-se a simulação de exploração das albufeiras de Almejafas, A-
da-Gorda e do Vascão. 

No Capítulo 4 é apresentada a caracterização geológica-geotécnica da zona em estudo e 
descritos os trabalhos de prospecção geotécnica e ensaios realizados. 

No Capítulo 5 é apresentada a Alternativa 1, que resumidamente consiste na captação de 
água na ribeira do Vascão através de um açude, elevação de água para a albufeira de 
Almejafas onde se processa o armazenamento e bombagem de água para um 
reservatório de regulação a construir no interior do Campo de Golfe. 

No Capítulo 6 é apresentada a Alternativa 2, que resumidamente consiste igualmente na 
captação de água na ribeira do Vascão, através de um açude, elevação de água para a 
albufeira de A-da-Gorda, onde se processa o armazenamento e adução gravítica de água 
para uma caixa de ligação a construir no interior do Campo de Golfe. 

No Capítulo 7 é efectuada uma análise técnico-económica das alternativas. 

No Capítulo 8 é efectuada uma análise técnica e económica das alternativas. 

No Capítulo 9 são apresentadas as conclusões e recomendações. 

No Anexo I são apresentados os resultados da simulação de exploração das albufeiras. 

No Anexo II é apresentado o estudo económico efectuado para as condutas. 

No Anexo III é apresentado o estudo económico das alternativas técnicas. 
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2. - CARACTERIZAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

No presente Estudo Prévio e com os elementos de base existentes, identificaram-se três 
alternativas para a captação e armazenamento de água para o Empreendimento Turístico 
com Golfe em Diogo Martins – Alternativas 1, 2 e 2A. 

Neste estudo procurou identificar-se secções de ribeiras, em redor do futuro Campo de 
Golfe, onde fossem construídas barragens cujas albufeiras conseguissem armazenar 
cerca de 1 000 000 a 2 000 000 m3 e cujo volume de água afluente próprio ou 
complementado seja suficiente para o abastecimento de água ao Empreendimento 
Turístico (vide Capítulo 3). 

Desta forma, sabendo-se que a ribeira do Vascão possuía caudais afluentes suficientes 
para o abastecimento de água, procurou identificar-se um local nas proximidades desta 
ribeira e do Empreendimento, que armazenasse o máximo possível de água. Assim, 
identificou-se um local para a construção de uma barragem na ribeira de Almejafas, junto 
à ribeira do Vascão, que possuía estas características. No decorrer do presente Estudo 
Prévio esta solução técnica foi designada de Alternativa 1. 

Conforme se pode observar no Capítulo 9 do Volume I, o volume de água afluente à 
secção desta barragem é de 379 000 m3 e de 108 000 m3, respectivamente em ano 
médio e seco (uma vez em cinco anos). Estes valores são significativamente inferiores 
aos necessários para o abastecimento de água ao Empreendimento (cerca de 
874 000 m3 em ano médio e 927 200 m3 em ano seco). 

Nesta solução técnica o armazenamento de água proveniente da ribeira de Almejafas 
será obrigatoriamente complementado com água proveniente da ribeira do Vascão, cujo 
volume de água afluente à secção do açude em ano médio e seco é de cerca de 107 hm3 
e 55 hm3, respectivamente. 

Assim, na ribeira do Vascão será construído um açude de captação e armazenamento de 
água para bombagem a efectuar para a albufeira de Almejafas. Este açude galgável, de 
pequenas dimensões, cuja altura será a estritamente necessária para a formação de um 
plano e um volume de água suficiente para a bombagem se realizar em perfeitas 
condições. 

Nesta alternativa serão construídas duas estações de bombagem para a adução de água 
ao Empreendimento: 
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♦ Estação elevatória 1 (EE1.1) – localiza-se na margem esquerda da ribeira do 
Vascão, junto ao açude a construir nesta ribeira. Esta estação de bombagem 
efectuará a elevação de água desde a ribeira do Vascão até à albufeira de 
Almejafas. Com os elementos de projecto, nomeadamente topográficos, e numa 
primeira aproximação, pode referir-se que a altura geométrica de elevação será 
de cerca de 27 m (NPA albufeira de Almejafas = 146 m e Nme do açude do 
Vascão = 119 m); 

♦ Estação elevatória 2 (EE1.2) – localiza-se junto à barragem a construir na ribeira 
de Almejafas, e possui por finalidade a elevação de água desde esta albufeira 
até um reservatório de regulação a construir junto ao Campo de Golfe. A altura 
geométrica de elevação desta estação de bombagem será de cerca de 102 m 
(Nível de água no reservatório = 234 m e Nme da albufeira de Almejafas = 
132 m). 

Na Figura 2.1 apresenta-se à escala 1:25000 a localização das principais infra-estruturas 
a construir na Alternativa 1. 

Nesta solução técnica a altura geométrica total de elevação entre a ribeira do Vascão e o 
reservatório de regulação é de 129 m. Saliente-se que somente parte da água a elevar 
será proveniente da ribeira do Vascão, sendo a restante proveniente das afluências 
próprias da ribeira de Almejafas e cuja altura geométrica de elevação é de 102 m (cerca 
de 40% em ano médio e 12% em ano seco). 

Na Figura 2.2 apresenta-se para a Alternativa 1 um esquema altimétrico das principais 
obras de captação, armazenamento e adução de água ao Empreendimento. 

Registe-se que à altura geométrica ainda serão adicionadas as perdas de carga com o 
sistema hidráulico de elevação e adução, de forma a determinar-se a altura manométrica. 
Estes cálculos serão apresentados nos capítulos seguintes. 

Na Alternativa 1 as principais infra-estruturas a construir são: 

♦ açude – ribeira do Vascão; 

♦ estação elevatória EE1 – junto ao açude do Vascão; 

♦ conduta elevatória CE1 – ligação entre a estação elevatória EE1 e a albufeira de 
Almejafas; 

♦ barragem – ribeira de Almejafas; 

♦ estação elevatória EE2 – junto à barragem de Almejafas; 
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♦ conduta elevatória CE2 – ligação entre a albufeira de Almejafas e o reservatório 
de regulação; 

♦ reservatório de regulação – a construir no interior do Campo de Golfe. 

 
Empreendimento Turístico com Golfe em Diogo Martins. Adução de água ao Campo de Golfe. Estudo Prévio. Volume II – Análise Técnico-
Económica de Alternativas para o Armazenamento e Adução de Água ao Empreendimento Turístico com golfe em Diogo Martins. 
(15/03/2001) 

5



Figura 2.1 – Principais infra-estruturas a construir na Alternativa 1 
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Figura 2.2 – Alternativa 1. Representação esquemática 
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Durante a fase inicial do Estudo Prévio, e, sabendo-se que a Alternativa 1 possui um 
elevado custo energético de elevação da água, procurou identificar-se uma ribeira, nas 
proximidades do Empreendimento, que possua escoamentos próprios suficientes, que 
consiga armazenar o volume de água necessário e que a altura de elevação até ao 
Campo de Golfe seja inferior. 

Assim, identificou-se um local na ribeira da Lampreia, junto ao monte denominado de A-
da-Gorda, que reunia estas condições. 

Conforme se pode observar no Capítulo 3, o armazenamento a efectuar com a barragem 
a construir nesta ribeira é aproximadamente de 1 122 970 m3. Os escoamentos, em ano 
médio e seco, nesta secção da ribeira são de 1 677 000 m3 e 477 900 m3, 
respectivamente (vide Capítulo 9 do Volume I). 

Com os elementos actualmente existentes e após a simulação de exploração do sistema 
efectuada no Capítulo 3, pode referir-se que a água afluente à secção da barragem 
proposta para a ribeira da Lampreia não é suficiente para suprimir as necessidades 
hídricas anuais do Empreendimento, ocorrendo 8 anos em que não se satisfazem no 
mínimo 80% das necessidades de rega desse ano, numa série de 38 anos. 

Nesta solução técnica o armazenamento de água proveniente da ribeira da Lampreia 
será obrigatoriamente complementado com água proveniente da ribeira do Vascão, cujo 
volume de água afluente à secção do açude em ano médio e seco é de cerca de 107 hm3 
e 55 hm3. 

Assim tal como para a Alternativa 1, na ribeira do Vascão será construído um açude de 
captação e armazenamento de água para bombagem a efectuar para a albufeira de A-da-
Gorda. De forma a diminuir-se o comprimento da tubagem de adução entre o açude e a 
albufeira de A-da-Gorda, o açude deverá ser construído a montante do local proposto na 
Alternativa 1. O açude será construído na ribeira do Vascão entre o monte das Serrainas 
e o Monte da Cabeça (Figura 2.3). Este açude galgável, de pequenas dimensões, 
possuirá a altura estritamente necessária para a formação de um plano e um volume de 
água suficiente para a bombagem se realizar em perfeitas condições. 

Nesta alternativa será construída unicamente uma estação de bombagem para a adução 
de água ao Empreendimento. A estação elevatória localiza-se na margem esquerda da 
ribeira do Vascão, junto ao açude a construir nesta ribeira. Esta estação de bombagem 
efectuará a elevação de água desde a ribeira do Vascão até à albufeira de A-da-Gorda. 
Com os elementos de projecto, nomeadamente topográficos, e numa primeira 
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aproximação, pode referir-se que a altura geométrica de elevação será de cerca de 
111,5 m (NPA albufeira de A-da-Gorda = 253,5 m e Nme do açude do Vascão = 142 m); 

Nesta alternativa não será necessário construir uma estação de bombagem junto à 
barragem de A-da-Gorda, pois o nível de água na caixa de distribuição é de 234 m e o 
nível mínimo de exploração (Nme) da albufeira de A-da-Gorda é de 245,5 m. 

Na Figura 2.3, apresenta-se à escala 1:25000, a localização das principais infra-
estruturas a construir na Alternativa 2. 

Nesta solução técnica a altura geométrica total de elevação entre a ribeira do Vascão e a 
caixa de distribuição é de 111,5 m. Saliente-se que somente parte da água a elevar será 
proveniente da ribeira do Vascão, sendo a restante proveniente das afluências próprias 
da ribeira da Lampreia. De forma a suprimir as necessidades hídricas do 
Empreendimento é necessário bombar, em ano seco, da ribeira do Vascão, cerca de 
49%. 

Na Figura 2.4 apresenta-se para a Alternativa 2, um esquema altimétrico das principais 
obras a construir. 

Na Alternativa 2 as principais infra-estruturas a construir são: 

♦ açude – ribeira do Vascão; 

♦ estação elevatória – a construir junto ao açude; 

♦ conduta elevatória – de ligação entre o açude do Vascão e a albufeira de A-da-
Gorda;  

♦ barragem de A-da-Gorda – ribeira da Lampreia; 

♦ conduta adutora – ligação gravítica entre a tomada de água na albufeira e a 
caixa de distribuição; 

♦ caixa de ligação/distribuição à rede de adução – a construir no interior do Campo 
de Golfe. 
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Figura 2.3 – Principais infra-estruturas a construir na Alternativa 2 

 
Empreendimento Turístico com Golfe em Diogo Martins. Adução de água ao Campo de Golfe. Estudo Prévio. Volume II – Análise Técnico-
Económica de Alternativas para o Armazenamento e Adução de Água ao Empreendimento Turístico com golfe em Diogo Martins. 
(15/03/2001) 

10



Figura 2.4 – Alternativa 2. Representação esquemática 
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3. - SIMULAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DAS ALBUFEIRAS 

3.1 - INTRODUÇÃO 

O estudo de simulação da exploração das albufeiras a criar para o abastecimento ao 
Empreendimento Turístico com Golfe em Diogo Martins visa a definição da capacidade 
de armazenamento destas albufeiras de forma a assegurar, com as garantias adequadas, 
o fornecimento de água para a rega e o consumo urbano do Empreendimento. 

De acordo com a avaliação dos recursos hídricos de superfície disponíveis nas 
proximidades do Empreendimento (vide Volume I - Caracterização dos Recursos Naturais 
e Determinação das Necessidades Hídricas do Empreendimento) identificaram-se as 
seguintes alternativas de captação, armazenamento e adução de água capazes de 
assegurar o abastecimento do Empreendimento: 

♦ Alternativa 1 – Construção de um açude na ribeira do Vascão para derivação 
com bombagem de parte das afluências desta ribeira para uma barragem / 
reservatório a construir próximo do açude, na ribeira de Almejafas que é afluente 
da margem esquerda do Vascão. O volume armazenado na albufeira da 
barragem de Almejafas, com capacidade para abastecer de água o 
Empreendimento, encontra-se a uma cota bastante abaixo da cota do 
reservatório de regulação, a construir no interior do Empreendimento, o que 
obriga a uma segunda elevação a partir da tomada de água na albufeira.  

♦ Alternativa 2 – Construção de um açude na ribeira do Vascão para derivação 
com bombagem de parte das afluências desta ribeira para uma barragem / 
reservatório a construir na ribeira de Lampreia, próximo do lugar de A-da-Gorda, 
ficando o volume de água armazenado a cotas que permitem abastecer por 
gravidade a caixa de ligação à rede de adução do Empreendimento. Nesta 
alternativa seria construída apenas uma estação elevatória (derivação Vascão/A-
da-Gorda). 

♦ Alternativa 2A – Construção de uma barragem em A-da-Gorda de maiores 
dimensões de forma a permitir regulação interanual sem recorrer ao reforço a 
partir de uma captação no Vascão. Esta alternativa apresenta uma menor 
versatilidade pois está totalmente dependente das afluências próprias na ribeira 
da Lampreia na secção da barragem. O volume de armazenamento será 
significativamente superior ao necessário na Alternativa 2 o que agravará 
fortemente o seu custo. A maior vantagem desta alternativa, comparativamente 
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com as anteriores, consiste na dispensa das obras de captação e derivação 
efectuadas no Vascão, ou seja, dispensa da construção do açude, da tomada de 
água e estação elevatória.  

Nas Alternativas 1 e 2 admite-se que as afluências próprias das duas barragens / 
reservatórios não serão suficientes para assegurar o volume de água necessário para o 
Empreendimento, o que no caso da barragem de Almejafas constitui uma certeza 
(escoamento médio anual muito inferior às necessidades anuais do Empreendimento) e 
no caso da barragem de A-da-Gorda afigura-se muito provável, pois embora em ano 
médio as afluências próprias sejam superiores às necessidades, nos anos secos tal não 
se verifica o que obrigaria a garantir na albufeira uma capacidade suficiente para uma 
regulação interanual com o consequente aumento significativo da capacidade de 
armazenamento da albufeira. Este cenário será avaliado com a simulação da Alternativa 
2A. 

Em ambas as Alternativas 1 e 2, a albufeira do açude do Vascão terá uma reduzida 
capacidade de armazenamento servindo apenas para derivação de uma fracção do 
volume de água afluente para as albufeiras de Almejafas (Alternativa 1) ou de A-da-
Gorda (Alternativa 2) que terão uma capacidade de armazenamento suficiente para suprir 
as necessidades de água anuais do Empreendimento Turístico. 

De salientar que, embora os açudes a construir no Vascão no caso das Alternativas 1 e 2 
não se localizem na mesma secção (na Alternativa 2 o açude situa-se cerca de 3 km a 
montante do açude da Alternativa 1), consideraram-se os mesmos valores de afluências 
e capacidade de armazenamento. 

Como resultado final da simulação da exploração das albufeiras serão definidos os 
seguintes elementos de base, necessários para o dimensionamento das obras referentes 
a cada alternativa: 

♦ A capacidade de armazenamento das albufeiras (volume útil) de forma a 
satisfazer as necessidades do Empreendimento com as garantias adequadas, o 
que permitirá fixar os respectivos níveis de pleno armazenamento (NPA). 

♦ Caudal máximo a derivar da albufeira dos açudes do Vascão para as albufeiras 
de Almejafas e A-da-Gorda (Alternativas 1 e 2), que servirá para dimensionar as 
respectivas estações elevatórias. 

♦ Regras de derivação a partir do Vascão nas Alternativas 1 e 2 de forma a 
maximizar o aproveitamento das afluências próprias de cada albufeira.  
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No Anexo I são apresentados os quadros de valores referentes aos dados de base e aos 
resultados obtidos com o modelo de simulação. Para facilitar a consulta dos quadros de 
resultados foi acrescentado um índice à sua numeração que coincide com o número da 
alternativa a que cada quadro se refere. 

3.2 - DADOS DE BASE 

Os dados de base necessários para os estudos de simulação da exploração das 
albufeiras são os seguintes: 

♦ séries de valores mensais de escoamentos no período de 1952-1989; 

♦ características das albufeiras (curvas de áreas inundadas e volumes 
armazenados); 

♦ necessidades de água para rega dos espaços verdes e consumo urbano; e 

♦ evaporação nas albufeiras. 

Nas alíneas seguintes apresentam-se os dados de base utilizados como “dados de 
entrada” do modelo de simulação da exploração das albufeiras. 

3.2.1 - Bacias hidrográficas e escoamentos 

As principais características das bacias hidrográficas das barragens de Almejafas e A-da-
Gorda e do açude do Vascão e as respectivas séries de valores mensais de 
escoamentos estão apresentadas no Volume I – Caracterização dos Recursos Naturais e 
Determinação das Necessidades Hídricas do Empreendimento. 

No  Quadro 3.1 resumem-se os valores de escoamento médio verificado em cada bacia 
hidrográfica considerada.  

Quadro 3.1 – Escoamento médio nas bacias hidrográficas (1952-1989) 

Bacia hidrográfica Área (km2) Escoamento médio (mm) Escoamento médio (m3) 

Almejafas 2,00 189,5 379 037 

A-da-Gorda 8,85 189,5 1 677 238 

Açude do Vascão (*) 297,0 359,7 106 819 000 

(*) – Considerada na secção da Alternativa 1. 

No Anexo I - Quadro I.1 a I.3 apresentam-se as séries de escoamentos definidas para o 
período de 1952/53 a 1989/90,  série de 38 anos consecutivos, para as barragens de 
Almejafas e A-da-Gorda e açude do Vascão, respectivamente. 
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3.2.2 - Curvas de áreas inundadas e volumes armazenados nas albufeiras 

Para simular a variação dos volumes armazenados (V) e das áreas inundadas (A) com a 
cota do nível de água (Z) nas albufeiras foram definidas as seguintes curvas, a partir do 
levantamento topográfico (à escala 1:5000) do local das albufeiras : 

I. Albufeira da barragem de Almejafas: 

Curva: cotas – áreas inundadas:   A = 404,59 (Z-126) 2,0397 

Curva: cotas – volumes armazenados:  V = 211,81 (Z-126) 2,8749 

Curva: áreas – volumes:    A = 9,1052  V 0,709 

II. Albufeira da barragem de A-da-Gorda: 

Curva: cotas – áreas inundadas:   A = 1575,7 (Z-238,8) 1,8854 

Curva: cotas – volumes armazenados:  V = 679,82 (Z-238,8) 2,8004 

Curva: áreas – volumes:    A = 19,287  V 0,6742 

Para a albufeira do açude do Vascão, embora  a topografia disponível à escala 1:5000 
não cubra a maior parte desta albufeira, considerou-se nesta fase de Estudo Prévio, uma 
capacidade máxima de armazenamento, à cota da crista do açude, de 20 000 m3. 

Nos Quadro 3.2 e Quadro 3.3 apresentam-se os valores das áreas inundadas e volumes 
armazenados, em função da cota do nível de água, para as albufeiras das barragens de 
Almejafas e A-da-Gorda, respectivamente. De referir que na topografia disponível as 
curvas de nível estão afastadas de cinco metros tendo sido efectuadas interpolações 
para determinar valores em cada metro. Nas Figura 3.1 e Figura 3.2 são apresentados 
graficamente esses valores bem como as curvas de áreas inundadas e volumes 
armazenados otidos por ajuste de uma função do tipo y=axb. 
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Quadro 3.2 – Barragem de Almejafas (Alternativa 1) – Curvas de áreas e volumes 
armazenados 

C o ta s Á re a s P e rím . V o l. a rm . V o l. a cu m .
(m ) (m 2) (m ) acu m .(m 3) ú til (m 3)

1 5 0 2 7 0 ,4 6 5 4 ,0 4 8 2 ,1 0 5 ,6 7 0 2 ,0 7 6 ,6 7 0
1 4 9 2 4 9 ,1 7 2 4 ,0 1 1 1 ,8 4 5 ,8 5 2 1 ,8 1 6 ,8 5 2
1 4 8 2 2 7 ,8 7 9 3 ,9 7 4 1 ,6 0 7 ,3 2 6 1 ,5 7 8 ,3 2 6
1 4 7 2 0 6 ,5 8 5 3 ,9 3 7 1 ,3 9 0 ,0 9 4 1 ,3 6 1 ,0 9 4
1 4 6 1 8 5 ,2 9 2 3 ,9 0 0 1 ,1 9 4 ,1 5 6 1 ,1 6 5 ,1 5 6
1 4 5 1 6 3 ,9 9 9 3 ,8 6 3 1 ,0 1 9 ,5 1 0 9 9 0 ,5 1 0
1 4 4 1 4 7 ,8 7 2 3 ,6 9 8 8 6 3 ,5 7 5 8 3 4 ,5 7 5
1 4 3 1 3 1 ,7 4 5 3 ,5 3 3 7 2 3 ,7 6 6 6 9 4 ,7 6 6
1 4 2 1 1 5 ,6 1 7 3 ,3 6 8 6 0 0 ,0 8 5 5 7 1 ,0 8 5
1 4 1 9 9 ,4 9 0 3 ,2 0 3 4 9 2 ,5 3 2 4 6 3 ,5 3 2
1 4 0 8 3 ,3 6 3 3 ,0 3 8 4 0 1 ,1 0 5 3 7 2 ,1 0 5
1 3 9 7 3 ,2 1 8 2 ,7 9 9 3 2 2 ,8 1 4 2 9 3 ,8 1 4
1 3 8 6 3 ,0 7 4 2 ,5 6 1 2 5 4 ,6 6 8 2 2 5 ,6 6 8
1 3 7 5 2 ,9 2 9 2 ,3 2 2 1 9 6 ,6 6 7 1 6 7 ,6 6 7
1 3 6 4 2 ,7 8 5 2 ,0 8 4 1 4 8 ,8 1 0 1 1 9 ,8 1 0
1 3 5 3 2 ,6 4 0 1 ,8 4 5 1 1 1 ,0 9 8 8 2 ,0 9 8
1 3 4 2 7 ,4 2 3 1 ,6 0 5 8 1 ,0 6 6 5 2 ,0 6 6
1 3 3 2 2 ,2 0 6 1 ,3 6 6 5 6 ,2 5 2 2 7 ,2 5 2
1 3 2 1 6 ,9 8 9 1 ,1 2 6 3 6 ,6 5 4 7 ,6 5 4
1 3 1 1 1 ,7 7 2 8 8 7 2 2 ,2 7 4
1 3 0 6 ,5 5 5 6 4 7 1 3 ,1 1 0
1 2 6 0 0

N o ta : o  v o lu m e  m o rto  é  d e  c e rca  d e  2 9  0 0 0  m 3.

Quadro 3.3 – Barragem de A-da Gorda (Alternativa 2) – Curvas de áreas e volumes 
armazenados 

C o ta s Á re a s P e r ím . V o l.  a rm . V o l.  a c u m .
(m ) (m 2 ) (m ) a c u m .(m 3 ) ú t il (m 3 )

2 6 0 5 0 4 ,4 2 2 4 ,8 6 9 3 ,6 9 4 ,0 7 6 3 ,5 6 5 ,7 5 1
2 5 9 4 6 5 ,4 6 1 4 ,6 4 3 3 ,2 0 9 ,1 3 4 3 ,0 8 0 ,8 0 9
2 5 8 4 2 6 ,5 0 0 4 ,4 1 6 2 ,7 6 3 ,1 5 4 2 ,6 3 4 ,8 2 9
2 5 7 3 8 7 ,5 3 9 4 ,1 9 0 2 ,3 5 6 ,1 3 4 2 ,2 2 7 ,8 0 9
2 5 6 3 4 8 ,5 7 8 3 ,9 6 3 1 ,9 8 8 ,0 7 6 1 ,8 5 9 ,7 5 1
2 5 5 3 0 9 ,6 1 7 3 ,7 3 7 1 ,6 5 8 ,9 7 8 1 ,5 3 0 ,6 5 3
2 5 4 2 7 4 ,2 9 4 3 ,5 3 1 1 ,3 6 7 ,0 2 3 1 ,2 3 8 ,6 9 8
2 5 3 2 3 8 ,9 7 0 3 ,3 2 5 1 ,1 1 0 ,3 9 1 9 8 2 ,0 6 6
2 5 2 2 0 3 ,6 4 7 3 ,1 1 8 8 8 9 ,0 8 3 7 6 0 ,7 5 8
2 5 1 1 6 8 ,3 2 3 2 ,9 1 2 7 0 3 ,0 9 8 5 7 4 ,7 7 3
2 5 0 1 3 3 ,0 0 0 2 ,7 0 6 5 5 2 ,4 3 6 4 2 4 ,1 1 1
2 4 9 1 1 5 ,0 0 0 2 ,4 5 3 4 2 8 ,4 3 6 3 0 0 ,1 1 1
2 4 8 9 7 ,0 0 1 2 ,1 9 9 3 2 2 ,4 3 5 1 9 4 ,1 1 0
2 4 7 7 9 ,0 0 1 1 ,9 4 6 2 3 4 ,4 3 4 1 0 6 ,1 0 9
2 4 6 6 1 ,0 0 2 1 ,6 9 2 1 6 4 ,4 3 3 3 6 ,1 0 8
2 4 5 4 3 ,0 0 2 1 ,4 3 9 1 1 2 ,4 3 1
2 4 4 3 4 ,7 1 9 1 ,1 8 6 7 3 ,5 7 0
2 4 3 2 6 ,4 3 7 9 3 3 4 2 ,9 9 2
2 4 2 1 8 ,1 5 4 6 8 0 2 0 ,6 9 7
2 4 1 9 ,8 7 2 4 2 7 6 ,6 8 4
2 4 0 1 ,5 8 9 1 7 4 9 5 3

2 3 8 .8 0 0
N o ta : o  v o lu m e  m o r to  é  d e  c e rc a  d e  1 2 9  0 0 0  m 3 .
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Barragem de Almejafas (Alternativa 1)
Curvas de áreas inundadas e volumes armazenados
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Figura 3.1 – Barragem de Almejafas. Curvas de áreas inundadas e volumes armazenados 
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Barragem de A-da-Gorda (Alternativa 2)
Curvas de áreas inundadas e volumes armazenados
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Figura 3.2 – Barragem de A-da-Gorda. Curvas de áreas inundadas e volumes armazenados 

3.2.3 - Necessidades de água para rega e consumo urbano 

O cálculo das necessidades de água para rega e consumo urbano está apresentado no 
Capítulo 7 do Volume I - Caracterização dos Recursos Naturais e Determinação das 
Necessidades Hídricas do Empreendimento, indicando-se aí todos os pressupostos 
considerados. O valor médio anual das necessidades de água para rega é de cerca de 
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755 000 m3 sendo o do consumo urbano de cerca de 121 000 m3 1, o que perfaz um valor 
médio anual total de cerca de 875 000 m3. 

No Anexo I – Quadro I.4 e I.5 reproduzem-se, respectivamente, os valores mensais das 
necessidades de água para consumo urbano e para rega utilizados na simulação da 
exploração das albufeiras. 

3.2.4 - Evaporação 

A estimativa da evaporação nas albufeiras foi realizada a partir dos registos da 
evaporação mensal registada em evaporímetros Piche nas estações metereológicas de 
Mértola e Ameixial, no período 1952 a 1989. Nesta região não se dispõem de leituras de 
evaporação em tinas, que é método que melhor  reproduz as condições em que se 
verifica a evaporação na superfície de uma albufeira. Para relacionar estes valores com 
os registados em tina classe A, recorreu-se a expressões de correlação de valores 
mensais de evaporação registados em evaporímetros Piche e em tina classe A 
apresentadas na publicação: “Relação entre Evaporação Tina e Piche, João Mimoso 
Loureiro e Maria Emília Van Zeller de Macedo, 1979”.  

A evaporação em albufeira é considerada igual a 70% da evaporação registada em tina 
classe A. Com base na evaporação na albufeira e na precipitação média mensal sobre as 
bacias hidrográficas determinou-se a evaporação real. Valores negativos da evaporação 
real são considerados nulos. 

No Anexo I – Quadro I.6 apresentam-se os valores de evaporação real calculados para 
as albufeiras das barragens de Almejafas e A-da-Gorda. 

3.3 - MODELO DE SIMULAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DAS ALBUFEIRAS 

3.3.1 - Descrição do modelo 

A simulação da exploração das albufeiras foi realizada mensalmente ao longo de um 
período de 38 anos consecutivos, entre os anos hidrológicos de 1952/53 e 1989/90. 
Considera-se que este período é suficientemente longo para se obterem valores médios 
com uma aproximação razoável. 

No modelo de simulação foram considerados os seguintes critérios para regular o 
fornecimento de água: 

                                                 
1 Necessidades hídricas para abastecimento urbano com eficiência de transporte (175 000 m3) – recursos 

hídricos subterrâneos (57 000 m3) 
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1) O volume mensal a derivar para as albufeiras de Almejafas ou A-da-Gorda não 
poderá exceder 20% das afluências ao açude do Vascão nesse mês. Assim, 
pretende-se garantir que em nenhum período se restringe significativamente o actual 
regime de escoamentos a jusante do açude do Vascão.  

2) O fornecimento de água para consumo urbano tem uma garantia de 100%, para tal, o 
volume útil armazenado na albufeira foi dividido em dois níveis correspondendo o 
primeiro ao volume necessário para satisfazer o consumo urbano sendo o restante 
destinado para a rega. 

3) O volume correspondente ao consumo urbano armazenado nas albufeiras de 
Almejafas ou A-da-Gorda é considerado intocável durante a simulação de exploração 
da albufeiras. 

4) Para avaliação da necessidade de restringir o fornecimento de água para rega é 
verificado se o volume de água no início de Abril é suficiente para suprir as 
necessidades para consumo urbano (considerando uma reserva de 200 000 m3) e 
para rega (considerando um valor de referência de 850 000 m3 que é superior às 
necessidades médias para rega para ter em consideração as perdas por evaporação 
na albufeira). Caso o volume armazenado não seja suficiente restringe-se o 
fornecimento de água para rega na mesma percentagem em falta. Ou seja, 
verificando-se por exemplo no início de Abril que o volume disponível para rega é de 
apenas 90% dos 850 000 m3 de referência o fornecimento de água para rega deverá 
ser restringido a 90% do valor mensal pedido. 

5) Considerou-se que ocorre uma falha no fornecimento de água para rega quando o 
armazenamento garantido para rega no início do mês de Abril é inferior a 90% do 
valor de referência (850 000 m3).  

Num Empreendimento desta natureza em que a taxa de ocupação dos alojamentos 
depende do estado de manutenção dos “greens”, não faz sentido introduzir nas 
simulações de exploração das albufeiras falhas no fornecimento de água para rega para 
valores inferiores a 90%. 

Saliente-se que para projectos hidroagrícolas é usual admitir-se que os pedidos de rega 
deverão ser integralmente satisfeitos em 80% dos anos e nos 20% dos anos em que não 
seja possível satisfazer totalmente o pedido, deverá ser fornecido um volume 
correspondente a 30% das necessidades totais. 
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Uma vez que este critério é fundamental para a determinação da capacidade de 
armazenamento de água das albufeiras e do próprio funcionamento do sistema, a Anglo 
Europa Propriedades foi consultada, tendo sido transmitido que os pedidos de rega 
deverão ser integralmente satisfeitos. 

Assim, admitiu-se uma falha no fornecimento de água para rega quando o 
armazenamento garantido para rega no início do mês de Abril é inferior a 90% do valor 
de referência. Durante a vida útil do Empreendimento, se ocorrer um ano em que se 
verifique esta falha, o fornecimento de água para rega deverá ser restringido a 90% do 
valor mensal pedido.   

Para determinar o caudal máximo a derivar a partir do Vascão (Alternativas 1 e 2) 
considerou-se que as bombas funcionam em média 12 horas por dia (para permitir na 
maior parte do tempo o funcionamento em horas de vazio beneficiando de uma tarifa de 
energia mais baixa). 

Os valores de evaporação média mensal sobre as albufeiras foram determinados 
mensalmente com base no Quadro I.6 apresentado em Anexo. Estes valores admitiram-
se constantes em cada ano do período da simulação. 

3.3.2 - Resultados obtidos 

O volume útil mínimo a armazenar nas albufeiras de Almejafas e A-da-Gorda 
(Alternativas 1 e 2, respectivamente) é de 1 100 000 m3 conseguindo-se nesta situação 
que não ocorram falhas no fornecimento de água para rega ao longo do período de 38 
anos de simulação. 

Para a Alternativa 2A (sem fornecimento de água a partir do Vascão) verificou-se que 
mesmo para uma albufeira de grandes dimensões, 2 000 000 m3, o que implicaria a 
construção de uma barragem com cerca de 1 km de extensão do coroamento dadas as 
condições topográficas locais, continuaria a ocorrer um número significativo de falhas no 
fornecimento de água para rega: 

♦ 8 anos em que não se satisfazem no mínimo 80% das necessidades desse ano; 

♦ 6 anos em que seria fornecido menos de 20% das necessidades de água, o que 
significaria a perda total dos espaços verdes. 

Nas Figuras I.1.1, I.2.1 e I.2A.1 do Anexo I – Simulação da Exploração das Albufeiras, 
representa-se graficamente a ocorrência de falhas no fornecimento de água para rega 

 
Empreendimento Turístico com Golfe em Diogo Martins. Adução de água ao Campo de Golfe. Estudo Prévio. Volume II – Análise Técnico-
Económica de Alternativas para o Armazenamento e Adução de Água ao Empreendimento Turístico com golfe em Diogo Martins. 
(15/03/2001) 

21



assim como a variação do volume armazenado nas respectivas albufeiras, ao longo do 
período de 38 anos da simulação. 

De forma a avaliar a variação do volume útil em função da garantia de fornecimento de 
água para rega, realizaram-se várias simulações, apresentando-se no Quadro seguinte 
os resultados obtidos. 

Quadro 3.4 – Garantia de fornecimento em função do volume útil 

Nº de anos com falhas para uma dada garantia de fornecimento 
de água para rega Alternativas Volume útil 

(m3) 
90% 80% 70% 60% 50% 

1100000 0 0 0 0 0 
1000000 15 0 0 0 0 
900000 38 18 0 0 0 
800000 38 38 21 0 0 

Aternativa 1 

700000 38 38 38 38 0 
1100000 0 0 0 0 0 
1000000 5 0 0 0 0 
900000 38 6 0 0 0 
800000 38 38 6 0 0 

Aternativa 2 

700000 38 38 38 38 0 
3000000 5 5 4 3 3 
2500000 7 7 6 6 5 
2000000 8 8 8 6 6 
1500000 12 11 11 10 9 

Aternativa 2A 

1000000 38 38 13 13 13 

Tal como se pode observar no Quadro anterior, as albufeiras das Alternativas 1 e 2 
deverão possuir uma capacidade de armazenamento útil de cerca de 1 100 000 m3, para 
garantias no fornecimento de água para rega de 90%.  

Para ambas as Alternativas 1 e 2 o caudal máximo óptimo (este valor foi determinado 
iterativamente de forma a não aumentar o número de falhas no fornecimento de água ao 
Empreendimento, ou seja não introduzir um estrangulamento ao sistema) a derivar a 
partir do Vascão é de 0,250 m3/s. Ou seja, a tomada de água deverá ser equipada com 
grupos electrobomba que no conjunto atingam este valor de caudal. 

As regras de derivação do Vascão para as barragens de Almejafas e A-da-Gorda que 
permitem o maior aproveitamento das suas afluências próprias (o que permite minimizar 
os volumes descarregados) são as seguintes (Quadro 3.5), traduzidas em termos do 
estado da albufeira a atingir no final de cada mês através da derivação a partir do 
Vascão:  
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Quadro 3.5 – Regimes de derivação do Vascão para as barragens de Almejafas e A-da-
Gorda 

 Estado do armazenamento na albufeira a atingir no final de cada mês 
 Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Almejafas 0,20 0,40 0,50 0,60 0,80 0,95 1,00 1,00 1,00 
A-da-Gorda - (*) 0,30 0,50 0,60 0,80 0,95 1,00 1,00 1,00 

(*) – não há derivação a partir do Vascão neste mês. 

No Anexo I – Quadros I.1.1 a I.1.5 apresentam-se os quadros de resultados referentes à 
simulação da Alternativa 1. Nos Quadros I.2.1 a I.2.5 do mesmo anexo apresentam-se os 
resultados referentes à simulação da Alternativa 2, e, por último, nos Quadros I.2A.1 a 
I.2A.2 os resultados referentes à simulação da Alternativa 2A. 

No Quadro 3.6 apresenta-se um resumo dos resultados obtidos através da simulação da 
exploração das albufeiras. 

Quadro 3.6 – Resumo dos resultados obtidos atráves da simulação da exploração das 
albufeiras 

Volume médio anual (m3) 

Fornecido Alternativas 
analisadas Evaporado 

 
 

Descarregado 
na barragem/ 
reservatório 

 

Armazenado Barragem/ reservatório 
para Empreend. 

Turístico 

Açude do Vascão 
para barragem/ 

reservatório 
Alternativa 1 
(Almejafas+ 

Açude Vascão) 

 
109 501 

 

 
67 143 

 
719 017 

 
873 719 

 
665 773 

Alternativa 2 
(A-da-Gorda+ 

Açude Vascão) 

 
144 519 

 
1 099 734 

 
756 916 

 
872 818 

 
433 683 

Alternativa 2A 
(A-da-Gorda) 

 
188 506 

 
735 952 

 
1 167 731 

 
751 540 

 
- 

3.4 - CONCLUSÕES 

Analisando os resultados obtidos verifica-se que a opção pela construção da barragem 
de A-da-Gorda deverá implicar também a existência de uma derivação de volumes de 
água a partir da ribeira do Vascão. Como se verificou, mesmo na hipotése de ser 
construída uma barragem de grandes dimensões, com capacidade de armazenar na 
albufeira cerca de 2 000 000 m3 (regulação interanual), o número de falhas registados é 
considerado elevado (8 anos em que não se satisfazem no mínimo 80% das 
necessidades da rega desse ano), tendo-se verificado que em seis desses anos seria 

 
Empreendimento Turístico com Golfe em Diogo Martins. Adução de água ao Campo de Golfe. Estudo Prévio. Volume II – Análise Técnico-
Económica de Alternativas para o Armazenamento e Adução de Água ao Empreendimento Turístico com golfe em Diogo Martins. 
(15/03/2001) 

23



fornecido menos de 20% das necessidades de água o que levaria certamente à perda de 
vastas áreas verdes, como sejam os “greens” do Campo de Golfe, o que implicaria 
prejuízos muito consideráveis e que num Empreendimento desta natureza se poderão 
considerar inaceitáveis.  

Assim para a Alternativa 2A, e para além desta desvantagem em não se garantirem, 
numa série analisada de 38 anos, as necessidades hídricas do Empreendimento 
(sobretudo quando ocorrem dois anos consecutivos secos), é de registar ainda os 
seguintes inconvenientes: 

♦ Barragem de grandes dimensões - não existe numa área relativamente próxima 
do Empreendimento, e que seja economicamente viável a sua exploração, 
manchas de empréstimo com materiais em qualidade e quantidade para a 
construção desta barragem com cerca de 1 km de comprimento, o que obrigaria 
certamente a uma solução de enrocamento ou betão com custos elevados; 

♦ Albufeira de grandes dimensões, com funções de regularização interanual, o que 
se traduziria num caudal extremamente diminuto a jusante da barragem, 
alterando-se drasticamente as condições ecológicas no troço de jusante da 
ribeira da Lampreia. No entanto, uma infra-estrutura desta dimensão obrigaria 
certamente a garantir um caudal ecológico a jusante o que levaria certamente a 
aumentar as falhas em fornecimento de água. 

Desta forma, esta solução técnica foi imediatamente abandonada, tendo-se avançado 
para a análise técnico-económica das Alternativas 1 e 2. 

Analisando comparativamente as Alternativas 1 e 2 verifica-se que: 

♦ a Alternativa 1 implica a derivação de maiores volumes de água da ribeira do 
Vascão, cerca de 50% mais; 

♦ na Alternativa 2 a evaporação na albufeira é superior em cerca de 40 000 m3 por 
ano, devido à maior área desta; 

♦ a Alternativa 1 implicará a construção de uma segunda estação elevatória para 
transferir a água armazenada em Almejafas para o reservatório do 
Empreendimento Turístico; 

♦ os encargos de exploração da Alternativa 1 são cerca de 2 vezes superiores 
(maior volume de água a bombar e maior altura total de elevação), tal como se 
pode observar no Quadro seguinte; 

 
Empreendimento Turístico com Golfe em Diogo Martins. Adução de água ao Campo de Golfe. Estudo Prévio. Volume II – Análise Técnico-
Económica de Alternativas para o Armazenamento e Adução de Água ao Empreendimento Turístico com golfe em Diogo Martins. 
(15/03/2001) 

24



♦ pela análise das condições topográficas locais verifica-se que a construção da 
barragem de A-da-Gorda deverá ser significativamente mais dispendiosa devido 
à maior dimensão desta obra que se localiza num vale mais aberto; 

♦ Na Alternativa 2 o volume de água descarregado em ano médio é bastante 
elevado. Neste âmbito, o sistema hidráulico proposto na Alternativa 1 é mais 
eficiente, aproveitando-se integralmente os recursos hídricos da ribeira de 
Almejafas e efectua-se a bombagem do volume de água estritamente necessário 
para a albufeira. Na Alternativa 2, em alguns anos, poderá acontecer que a 
albufeira de A-da-Gorda esteja a ser cheia com água proveniente do Vascão e 
ocorrerem chuvadas que conduzam ao funcionamento do descarregador de 
cheias. Assim pode concluir-se que a Alternativa 1 optimiza de forma bastante 
mais eficiente os recursos hídricos da região. 

Quadro 3.7 – Volume de água bombado e energia consumida anualmente em ano médio 

Alternativa Necessidades 
hidricas em ano 

médio (m3) 

Volume de água 
bombado (m3) 

Altura manométrica 
(m) 

Energia consumida 
(kW/ano) 

1 874 058 EE1 = 665 773 28,9 74 825 
  EE2 = 873 719 110,0 373 758 
  Sub-total 138,9 448 583 
2 874 058 EE = 433 683 123,7 208 626 

Assim, considera-se que para o prosseguimento dos estudos se deverão considerar 
apenas as Alternativas 1 e 2 e que as respectivas obras envolvidas deverão ser objecto 
de um pré-dimensionamento de forma a avaliar qual das duas alternativas é técnica e 
economicamente mais vantajosa. 
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4. - CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICA 

4.1 - CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

4.1.1 - Geologia 

A barragem, independentemente da alternativa de local seleccionado, irá ser construída 
nos terrenos paleozóicos do Carbónico (Viseano Superior), que pertencem ao “Grupo de 
Flysh do Baixo Alentejo”. Esta unidade é constituída por  uma sequência turbidítica de 
espessura elevada, chegando a atingir mais de 5.000 m, e está subdivida em 3 
formações principais: Formação de Mértola, de Mira e de Brejeira. No caso vertente, 
ambos os locais estudados para a barragem interessam o membro M3 da Formação de 
Mértola (HMt). 

A Formação de Mértola está aqui representada por uma alternância de grauvaques e de 
xistos, que exibem estruturas sedimentares características dos turbiditos clássicos. 

Superficialmente os xistos e grauvaques apresentam-se, por vezes, muito alterados a 

decompostos (W4-5), originando solos de natureza areno-argilosa e argilosa. No entanto, 

rapidamente passam, em profundidade, a medianamente alterados (W3) e a pouco 

alterados (W2). 

Globalmente, todo o maciço está muito fracturado, apresentando-se as diaclases 

medianamente afastadas (F3) a próximas (F4). As descontinuidades estão de uma forma 

geral fechadas ou preenchidas por veios de quartzo; as faces são na maioria das 

situações lisas ou ligeiramente onduladas. 

Ao longo das linhas de água existem alguns depósitos aluvionares de natureza areno-

siltosa, mas de espessura, aparentemente, reduzida. 

4.1.2 - Tectónica 

Todo o maciço se apresenta muito deformado pelos movimentos tectónicos da Orogenia 

Varisca, sendo visíveis alguns dobramentos associados a clivagem. 

Embora não tenham sido detectados, durante o reconhecimento de campo efectuado, 

acidentes tectónicos importantes, toda a região se apresenta cortada por inúmeras falhas 

de orientação NE/SW e NW/SE. Por outro lado, o alinhamento rectilíneo de algumas 

linhas de água indiciam um controlo estrutural. 
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No local foram identificadas 3 famílias de descontinuidades principais com atitudes: 

F1: N-S; sub-vertical; 

F2: N10-25º W, 35-40 NE (estratificação); 

F3: E-W; sub-vertical. 

4.1.3 - Sismicidade 

A sismicidade em Portugal resulta, predominantemente, de fenómenos localizados na 

fronteira entre as placas Africana e Euro-Asiática (sismicidade interplaca) e de 

fenómenos que ocorrem no interior das placas (sismicidade intraplaca) – Cabral, 1986. 

Tendo em consideração os registos de sismos históricos e instrumentais, compilados 

pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG, 1986), nos locais em estudo a 

intensidade sísmica máxima atingida foi de grau VI, na escala de Mercalli Modificada.  

A região pertence, de acordo com o  Regulamento de Segurança e Acções para 

Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1986), à zona sísmica A, para a qual se 

atribui um coeficiente de sismicidade α=1,00. 

Ainda segundo o mesmo regulamento, os terrenos são tipificados em três categorias 

principais, de forma a permitir obter um coeficiente sísmico de referência - β0 – 

característico da estrutura a construir, mas dependente da natureza do terreno de 

fundação. No Quadro 4.1 apresenta-se a classificação dos terrenos identificados, em 

conformidade com a tipologia referida. 

Quadro 4.1 - Tipologia dos materiais 

Terreno (RSA, 1986) 

Formação 
Tipo I 

Rochas e solos coerentes rijos 
 

Tipo II 
Solos coerentes muito duros, 

duros e de consistência média; 
solos incoerentes compactos 

Tipo III 
Solos coerentes moles e 

muito moles; solos 
incoerentes soltos 

Aluviões    

HMt    
 Possível, ocorrência pontual;  

 Mais provável, ocorrência mais frequente. 

Para os locais em questão as acelerações máximas regulamentares, para uma acção 
sísmica tipo 1 (sismo de magnitude moderada a pequena distância focal), são de 0,18g 
para os terrenos tipo I e de 0,13g para os terrenos tipo III. No caso de uma solicitação 
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sísmica tipo 2 (sismo de maior magnitude a grande distância focal), as acelerações 
máximas esperadas para os terrenos tipo I e III é de 0,11g, em ambos os casos. 

4.2 - TRABALHOS DE PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA E ENSAIOS 
 REALIZADOS 

4.2.1 - Introdução  

O trabalho de caracterização geológica/geotécnica, a nível de Estudo Prévio, foi iniciado 
pela análise bibliográfica de elementos existentes sobre a área em estudo. Seguidamente 
foi realizado o reconhecimento geológico de superfície, que permitiu definir e localizar os 
trabalhos de prospecção que foram posteriormente efectuados. 

Os trabalhos de reconhecimento geológico e de prospecção foram realizados nos dois 
locais onde poderá vir a ser implantada a barragem (Alternativa 1 – junto à ribeira do 
Vascão e Alternativa 2 – junto a A-da-Gorda) e numa zona de onde poderão ser retirados 
materiais para a sua construção e que se localiza junto à povoação de Diogo Martins.  

4.2.2 - Trabalhos de prospecção 

De forma a identificar-se e caracterizar-se os terrenos existentes na proximidade dos 
locais da barragem, foram efectuados alguns trabalhos de prospecção mecânica. Assim, 
executaram-se 4 poços de prospecção (P1 a P4), com recurso a uma retroescavadora, e 
uma vala (V1) (vide Relatório Geológico-Geotécnico). 

Estes trabalhos permitiram o acesso directo às formações geológicas, o que facilitou a 
sua identificação, bem como, a colheita de amostras remexidas que foram posteriormente 
conduzidas a laboratório.  

O poço P1 foi executado num dos locais previstos para a construção da barragem, junto 
à ribeira do Vascão, designado como Alternativa 1. Os poços P2 a P4 foram realizados 
junto à povoação de Diogo Martins, no local que poderá constituir mancha de 
empréstimo. A vala V1 foi executada no local onde se prevê localizar um dos encontros 
da barragem, na zona junto a A-da-Gorda, designado como Alternativa 2. Na planta 
apresentada no Relatório Geológico-Geotécnico localizam-se os trabalhos de prospecção 
efectuados. 

Em anexo apresentam-se os gráficos relativos aos poços mencionados e no Quadro 4.2 
a síntese dos resultados obtidos nos mesmos. 
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Quadro 4.2 - Poços de Prospecção. Síntese dos resultados obtidos 

Poço / Vala Nº Prof. (m) Litologia Níveis de água 

P1 1,60 Areia siltosa / xistos - 

P2 1,80 Areia siltosa / areia argilosa - 

P3 1,80 Areia siltosa / areia argilosa - 

P4 2,50 Areia siltosa / areia argilosa - 

V1 0,50 Xistos alterados - 

A profundidade atingida pelos poços foi relativamente pequena (1,60 a 2,50 m), dado que 
se encontrava o maciço rochoso quase à superfície. A vala V1 não ultrapassou os 0,50 
m. 

Assim, os solos de alteração e de cobertura das formações xistosas exibem uma 
espessura variável e com carácter descontínuo. 

Como se pode constatar não se detectou a presença de água nos trabalhos realizados no 
local. 

As amostras recolhidas nos poços foram conduzidas a laboratório especializado para 
realização de ensaios.  

4.2.3 - Ensaios laboratoriais 

Todas as amostras recolhidas nos poços foram classificadas visualmente. Em duas 
amostras seleccionadas (Poço P2 e Poço P4) foram realizados ensaios de identificação, 
Análise Granulométrica por via húmida (LNEC E-239) e determinação dos Limites de 
Atterberg (NP143), os quais permitiram classificar geotecnicamente os solos 
prospectados. 

No Quadro 4.3 apresenta-se uma síntese dos resultados obtidos e no Relatório 
Geológico-Geotécnico foram incluídos os respectivos boletins laboratoriais. 

Quadro 4.3 - Ensaios Laboratoriais. Síntese dos resultados obtidos. 

Identificação Anal. Granulométrica Lim. Atterberg Classificação 
Amostra Prof. (m) %<#10 %<#40 %<#200 LL (%) IP (%) Unificada AASHTO 
AM P2 1,00 94 84 54 26 11 CL A-6(4) 

AM P4 1,50 57 46 34 39 20 GC A-2-6(2) 

 
Empreendimento Turístico com Golfe em Diogo Martins. Adução de água ao Campo de Golfe. Estudo Prévio. Volume II – Análise Técnico-
Económica de Alternativas para o Armazenamento e Adução de Água ao Empreendimento Turístico com golfe em Diogo Martins. 
(15/03/2001) 

29



A análise do Quadro anterior permite concluir que os solos prospectados na área de 
empréstimo mais potencial são relativamente heterogéneos, variando desde um cascalho 
argiloso com areia (GC) até uma argila magra arenosa (CL). No entanto, ambas as 
amostras revelaram uma percentagens de finos relativamente elevada (34 e 54%), i.e., 
de material que passou no peneiro ASTM nº 200. Esta fracção de finos é muito 
importante, dado que contribui para que os solos depois de compactados exibam uma 
permeabilidade baixa a reduzida, o que os torna aptos para serem utilizados como 
material de construção do núcleo da barragem, por exemplo. No entanto, dada a reduzida 
espessura destes solos, verifica-se que o volume de material disponível não é suficiente 
para a construção do núcleo. 

4.3 - CONSIDERAÇÕES GEOTÉCNICAS 

4.3.1 - Características geotécnicas das formações 

Nesta fase não foram efectuados trabalhos de prospecção específicos com o objectivo de 
se caracterizar os terrenos presentes do ponto de vista de resistência e de 
deformabilidade. A execução destes ensaios irá permitir realizar o zonamento geotécnico, 
em profundidade, do maciço. Esta tarefa será desenvolvida na fase de Projecto de 
Execução. 

De qualquer forma, de acordo com o reconhecimento geológico de superfície e com os 
resultados obtidos nos poços de prospecção mecânica agora realizados, é possível 
admitir que as formações rochosas, que se apresentam de um modo geral sãs, possuem 
características geotécnicas adequadas e suficientes para servirem de fundação à 
barragem e mesmo para serem utilizadas como material de construção da mesma. 

Uma vez executados os trabalhos de prospecção geotécnica e ensaios preconizados 
adiante, para a fase de Projecto de Execução, será possível definir os parâmetros 
geotécnicos característicos dos diferentes terrenos e assim, proceder-se ao 
dimensionamento estrutural da barragem. 

4.3.2 - Permeabilidade 

Não foram ainda realizados trabalhos de prospecção geotécnica e ensaios que permitam 
concluir sobre as condições de permeabilidade da fundação. Apenas com a execução de 
sondagens e de ensaios de absorção de água tipo Lugeon é que tal será possível. Após 
a sua execução será então possível caracterizar do ponto de vista de permeabilidade as 
formações existentes em profundidade. 
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4.3.3 - Escavabilidade das formações 

Embora não se disponha ainda de informações suficientes para caracterizar a 
escavabilidade das formações existentes em profundidade, do que foi possível ver no 
local, admite-se que os depósitos de cobertura e os níveis mais alterados e fracturados 
do maciço possam ser removidos com equipamentos correntes de terraplenagens (e.g., 
retroescavadoras e rippers).  

Contudo, as zonas do maciço mais sãs apenas poderão ser escavadas com recurso a 
explosivos. 

Durante a realização dos trabalhos de prospecção geofísica, preconizados para a fase de 
Projecto de Execução, esta questão será devidamente investigada. 

4.3.4 - Fundação da barragem 

De acordo com o reconhecimento geológico de superfície efectuado, conclui-se que, uma 
vez saneados os níveis mais alterados das formações e os depósitos coluvionares de 
cobertura existentes nos locais dos encontros, a barragem poderá ser fundada 
directamente sobre o maciço, possuindo este características de deformabilidade e 
resistência adequadas.  

Todos os órgãos de segurança e de exploração poderão igualmente ser fundados 
directamente sobre o maciço rochoso. 

Admitiu-se que um saneamento com cerca de 2,00 m seria suficiente para se garantir que 
a barragem ficaria fundada directamente no maciço rochoso.  

Os trabalhos a realizar durante a fase de Projecto de Execução permitirão determinar 
com maior exactidão a espessura de saneamento agora considerada. No entanto, é 
importante sublinhar que só durante a fase de obra é que a linha de saneamento ficará 
definitivamente caracterizada. 

4.3.5 - Tratamento de fundação 

Nesta fase dos estudos, e de acordo com o reconhecimento geológico de superfície 
realizado, parece-nos ser pertinente considerar que será necessário proceder à 
implementação de uma cortina de injecção ao longo da fundação da barragem, de forma 
a reduzir a permeabilidade do maciço e diminuir as subpressões na base da barragem. 
Nesta fase considera-se que a cortina será realizada até aos 25 m de profundidade, 
correspondendo a cerca de uma altura da barragem. No entanto, na fase de Projecto de 
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Execução e após a elaboração da prospecção geológica-geotécnica, este valor será 
revisto, podendo eventualmente vir a ser reduzido. 

No entanto, apenas na sequência do estudo das condições de fundação da barragem, a 
efectuar na fase de Projecto de Execução, designadamente da sua deformabilidade, 
resistência e permeabilidade, deverá surgir a decisão relativa à necessidade de efectuar 
trabalhos de tratamento, de escavação, ou simplesmente de saneamento superficial. 

Em caso de tratamento preventivo, a escolha fundamentar-se-á em critérios de facilidade 
de execução, de natureza económica e ambiental. 

Admite-se, com base na informação disponível, que a solução mais apropriada seja a 
construção de uma cortina de estanqueidade, executada a partir de uma galeria de 
injecção ou mesmo a partir da superfície do terreno. A compensação da inexistência de 
uma galeria para intervenções posteriores poderá ser conseguida com o recurso a 
tapetes drenantes invertidos, reforçados no terço de jusante da fundação, podendo as 
eventuais re-intervenções ser feitas neste caso a partir do coroamento.   

A cortina de impermeabilização será estudada em função dos reconhecimentos de 
profundidade, muito particularmente dos resultados dos ensaios de absorção de água do 
tipo Lugeon. 

Não obstante o modesto valor do campo de tensões máximas esperadas na fundação, 
não será também de excluir, nesta fase, a hipótese do estudo de tratamentos 
subsuperficiais localizados de consolidação das zonas francamente tectonizadas, que 
não permitam em obra uma limpeza e/ou uma substituição de materiais, particularmente 
ao nível das fundações das estruturas em betão. No caso de se mostrar necessário, em 
fase de Projecto de Execução, estudar-se-á a execução faseada dos tratamentos 
distintos (impermeabilização e consolidação), tentando tirar partido de uma única 
instalação para as  injecções e interligando-os com a subida dos aterros.   

O projecto do tratamento da fundação por injecções definirá, para além do esquema de 
tratamento propriamente dito, um programa de ensaios preliminares de composição de 
caldas, um programa de controlo de absorções e de eficiência do tratamento. 

4.3.6 - Albufeira 

Na sequência das diversas deslocações efectuadas aos locais previstos para a 
construção da barragem, e à respectiva albufeira, não se detectaram quaisquer acidentes 
tectónicos ou situações de potencial instabilidade de taludes. Efectivamente, não se 
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observaram escorregamentos ou cicatrizes de antigos escorregamentos. Este facto, 
associado à topografia suave dos terrenos, leva a admitir não haver riscos de 
instabilidade das vertentes da albufeira provocadas pela subida do nível freático. 

As formações geológicas aflorantes na albufeira são as mesmas que no local da 
barragem. Nesta fase não é possível concluir sobre a estanqueidade das margens da 
albufeira. No entanto, tendo em consideração a natureza do maciço e atitude das 
descontinuidades, não se prevê que existam quaisquer problemas. 

4.3.7 - Materiais de Construção 

Um dos objectivos principais do reconhecimento de campo realizado, e dos trabalhos de 
prospecção geotécnica corrente executados, foi o de se avaliar a disponibilidade de 
materiais de construção nas proximidades do local da barragem. 

Com base nas observações de campo, nos resultados obtidos nos trabalhos de 
prospecção e segundo informações colhidas localmente, tudo indica para que existam 
algumas dificuldades na obtenção de areias com características adequadas para filtros e 
de solos argilosos em quantidade suficiente para material de núcleo impermeável. 

O carácter descontínuo que os solos de cobertura exibem na área da albufeira e 
limítrofes e a presença de terra vegetal, inviabilizam a sua reutilização como material de 
construção. 

O problema na obtenção de materiais para a construção da barragem, que existia já na 
altura em que foram realizados os trabalhos de prospecção que agora se apresentam, 
agravou-se ainda mais quando o perfil do aterro sofreu uma alteração da altura 
relativamente ao relatório inicial, para cerca do dobro, devido ao acréscimo significativo 
das necessidades de água do Empreendimento. 

Assim, a dificuldade que se afigura na obtenção de materiais de construção, a distâncias 
económicas, é um dos principais condicionamentos existentes para a escolha do perfil da 
barragem.  

Por outro lado, embora não existam pedreiras em exploração na região, a geologia, em 
termos regionais, é propícia à obtenção de materiais rochosos para uma solução de 
barragem de enrocamento. 

As áreas de empréstimo deverão assim, localizar-se próximo da zona onde será 
construída a barragem. Uma vez identificadas as potenciais áreas de empréstimo de 
materiais para o corpo da barragem, serão realizados diversos ensaios de identificação e 
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caracterização que permitam avaliar as suas propriedades e ajuizar sobre a sua 
adequabilidade ao objectivo preconizado. 

A avaliação das características dos materiais, bem como, a estimativa o mais rigorosa 
possível, dos volumes de exploração, constituem factores condicionantes para a escolha 
do perfil tipo a adoptar para a barragem, e para o estabelecimento das condições de 
colocação dos aterros, a especificar no caderno de encargos. 

Por outro lado, o conhecimento dos parâmetros que caracterizam os materiais de 
construção é indispensável para a realização dos cálculos de estabilidade e de 
tensões/deformações, inerentes ao projecto da barragem. 

Assim, tendo em consideração a importância da identificação, localização e 
caracterização dos eventuais materiais de construção existentes na região, proceder-se-á 
à sua cartografia, da forma mais detalhada possível, elaborando no final dos trabalhos, 
uma carta de materiais de construção 
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5. - ALTERNATIVA 1 

5.1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DAS OBRAS 

A Alternativa 1 compreende a construção das seguintes obras: 

- Açude do Vascão - açude de derivação a construir na ribeira do Vascão; 

- Estação Elevatória EE1.1 - bombea da albufeira a montante do açude do Vascão 
para a albufeira da barragem de Almejafas; 

- Conduta Elevatória CE1 – conduta elevatória da estação EE1.2 para a albufeira 
de Almejafas; 

- Barragem de Almejafas e órgãos hidráulicos anexos – constitui o reservatório 
onde são armazenados os volumes de água a fornecer 
ao Empreendimento; 

- Estação Elevatória EE1.2 - bombea da albufeira da barragem de Almejafas para o 
reservatório de regulação do Empreendimento 
Turístico; 

- Conduta Elevatória CE2 – conduta elevatória da estação EE1.2 para o 
reservatório do Empreendimento; 

Nas alíneas seguintes resumem-se as principais características destas obras. 

5.1.1 - Açude do Vascão 

As principais características da barragem, da albufeira e do descarregador de cheias são: 

• Açude 

Tipo..........................................................................betão, com perfil de gravidade 

Altura .................................................................................................................8 m 

Coroamento 

 Comprimento ......................................................................................~110 m 

 Largura ..................................................................................................3,0 m 

 Cota .......................................................................................................126,0 

Declive dos taludes 

 Montante ..........................................................................................................vertical 

 Jusante..............................................................................................................1:1,25 
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• Albufeira 

Nível mínimo de exploração (NmE)................................................................119,0 

Nível de pleno armazenamento (NPA) ...........................................................122,0 

Nível de máxima cheia (NMC para T=500 anos)............................................125,2 

Volume útil .............................................................................................~20 000 m3 

Volume total...........................................................................................~30 000 m3 

• Descarregador de cheias 

Soleira 

 Tipo ...................................................................... com perfil do tipo WES 

 Comprimento da crista......................................................................55 m 

Bacia de dissipação de energia com blocos de queda, blocos de impacto e soleira 
terminal (geometria dos blocos baseada na recomendada pelo USBR para bacias 
dimensionadas para escoamentos com reduzido numero de Froude à entrada da 
bacia). 

Caudal de ponta de cheia afluente (T = 500 anos).................................650,0 m3/s 

5.1.2 - Estação elevatória EE1.1 

As principais características da estação elevatória EE1.1 são: 

• Tomada de água 

Directa na albufeira do açude do Vascão 

• Grupos electrobomba 

Tipo de grupos...........................................................submersíveis de eixo vertical 

Número de grupos .............................................................................................2+1 

Caudal unitário........................................................................................0,125 m3/s 

Altura geométrica máxima ...............................................................................27 m 

Altura manométrica máxima ............................................................................35 m 

Potência absorvida por cada grupo ...............................................................62 kW 

5.1.3 - Conduta elevatória CE1 

As principais características da conduta elevatória CE1 são: 

Diâmetro nominal da conduta..................................................................... 500 mm 

Material ................................... Betão armado e esforçado com alma de aço, PN 6 

Extensão........................................................................................................686 m 

5.1.4 - Barragem de Almejafas (Solução A) 

As principais características da barragem de Almejafas, da albufeira e dos órgãos 
hidráulicos são: 
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• Barragem 

Tipo...............enrocamento, com cortina impermeável no paramento de montante 

Altura ..........................................................................................................~24,2 m 

Coroamento 

 Comprimento ........................................................................................420 m 

 Largura ..................................................................................................8,0 m 

 Cota .......................................................................................................148,6 

Declive dos taludes 

 Montante .............................................................................................................1:1,6 

 Jusante................................................................................................................1:1,6 

Revestimento do talude de montante .... cortina de impermeabil. de betão armado 

Revestimento do talude de jusante ............................................................ “rip-rap” 

• Albufeira 

Nível mínimo de exploração (NME)................................................................132,0 

Nível de pleno armazenamento (NPA) ...........................................................146,0 

Nível de máxima cheia (NMC)........................................................................146,6 

Volume morto ..........................................................................................29 000 m3 

Volume útil ..........................................................................................1 160 000 m3 

Volume total........................................................................................1 190 000 m3 

• Descarregador de cheias 

Soleira 

 Tipo .............................................................................módulo de labirinto 

 Desenvolvimento ...........................................................................10,5 m 

 Altura ...............................................................................................1,5 m 

Canal 

 Largura................................................................................................2 m 

 Desenvolvimento ............................................................................145 m 

 Inclinação ...................................................................................6 a 25 % 

Estrutura terminal com trampolim de saída (salto de ski). 

Caudal de ponta de cheia afluente (T = 5000 anos).................................32,0 m3/s 

Caudal de ponta de cheia efluente (T = 5000 anos)...................................8,0 m3/s 

Carga hidráulica de dimensionamento (T = 5000 anos)...............................0,60 m 

• Descarga de fundo e tomada de água (circuito hidráulico comum) 

 Diâmetro da conduta........................................................................1,0 m 

 Comprimento ....................................................................................80 m 
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5.1.5 - Barragem de Almejafas (Solução B) 

As principais características da barragem de Almejafas, da albufeira e dos órgãos 
hidráulicos são: 

• Barragem 

Tipo.............................................................betão compactado com cilindros, BCC 

Altura ..........................................................................................................~24,2 m 

Coroamento 

 Comprimento ........................................................................................420 m 

 Largura .....................................................................................................6 m 

 Cota .....................................................................................................148,60 

Declive dos taludes 

 Montante ..........................................................................................................vertical 

 Jusante...................................................................................................... 1(V):0,8(H) 

Revestimento do talude de montante .......................................betão convencional 

Revestimento do talude de jusante ................................................................. BCC 

• Albufeira 

Nível mínimo de exploração (NmE)................................................................132,0 

Nível de pleno armazenamento (NPA) ...........................................................146,0 

Nível de máxima cheia (NMC)......................................................................147,15 

Volume morto ..........................................................................................29 000 m3 

Volume útil ..........................................................................................1 160 000 m3 

Volume total........................................................................................1 190 000 m3 

• Descarregador de cheias 

Soleira 

 Tipo ....................................................................................... soleira WES  

 Desenvolvimento .............................................................................3,0 m 

Canal 

 Largura.............................................................................................3,0 m 

 Desenvolvimento ..............................................................................20 m 

 Inclinação ............................................................................... 1(V):0,8(H) 

Estrutura terminal com trampolim de saída (salto de ski). 

Caudal de ponta de cheia afluente (T = 5000 anos).................................32,0 m3/s 

Caudal de ponta de cheia efluente (T = 5000 anos)...................................8,0 m3/s 

Carga hidráulica de dimensionamento (T = 5000 anos)...............................1,15 m 

• Descarga de fundo e tomada de água (circuito hidráulico comum) 

 Diâmetro da conduta........................................................................1,0 m 
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 Comprimento ....................................................................................25 m 

5.1.6 - Estação elevatória EE1.2 

As principais características da estação elevatória EE1.2 são: 

• Tomada de água 

A partir do circuito hidráulico da tomada de água da albufeira de Almejafas 

• Grupos electrobomba 

Tipo de grupos......................................................multicelulares de eixo horizontal 

Número de grupos .............................................................................................3+1 

Caudal unitário........................................................................................0,036 m3/s 

Altura geométrica máxima .............................................................................102 m 

Altura manométrica máxima ..........................................................................115 m 

Potência absorvida por cada grupo ..................................................................57 kW 

5.1.7 - Conduta elevatória CE2 

As principais características da conduta elevatória CE1 são: 

Diâmetro nominal da conduta..................................................................... 400 mm 

Material ................................. Betão armado e esforçado com alma de aço, PN 16 

Extensão......................................................................................................4858 m 

5.1.8 - Reservatório de regulação 

As principais características do reservatório de regulação são: 

Tipo........................................................ circular semi-enterrado em betão armado 

Diâmetro útil....................................................................................................2,0 m 

Altura útil .........................................................................................................1,1 m 

Volume total...................................................................................................3,4 m3 

5.2 - BARRAGEM 

5.2.1 - Fixação dos níveis de exploração da albufeira 

Os níveis de exploração da albufeira foram fixados de forma a garantir um volume útil de 
armazenamento de 1 100 000 m3, que corresponde ao volume determinado através do 
estudo da simulação da exploração das albufeiras (vide capítulo 3). Com base na curva 
cotas-volumes armazenados, apresentada no mesmo capítulo: 

  V = 211,81 (Z-126) 2,8749 
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fixou-se o nível de pleno armazenamento, NPA, à cota 146,0 e o nível mínimo de 
exploração, NmE, à cota 132,0, a que corresponderá um volume útil de cerca de 
1 125 000 m3. 

5.2.2 - Cotas do NMC e do coroamento 

Para fixar o nível de máxima cheia, NMC, foi estudado o amortecimento da onda de cheia 
afluente na albufeira. Para tal, foi necessário definir o hidrograma de cheia afluente, a 
curva de volumes armazenados (acima apresentada) e a curva de vazão da soleira do 
descarregador de cheias a adoptar. 

O estudo do amortecimento da onda de cheia e consequente dimensionamento do 
descarregador de cheias foi realizado para o período de retorno de 5000 anos o que 
respeita a legislação em vigor que, no caso de barragens de aterro com mais de 15 m e 
admitindo risco potencial elevado, obriga a considerar o período de retorno de 1000 a 
5000 anos para a cheia de projecto. 

AMORTECIMENTO DA ONDA DE CHEIA 

O estudo do amortecimento da onda de cheia define o caudal máximo a evacuar pelo 
descarregador de cheias, bem como o nível máximo atingido na albufeira. 

A simulação do amortecimento da onda de cheia foi realizada mediante utilização do 
programa de cálculo automático HEC-1 do Army Corps of Engineers, tendo-se 
considerado o passo de cálculo de 15 min. 

Para calcular o hidrograma de cheia afluente foi adoptado o hidrograma unitário e o 
modelo de perdas proposto pelo Soil Conservation Service, SCS, este cálculo foi também 
efectuado com recurso ao programa HEC-1. O hietograma de precipitação considerado 
corresponde a uma chuvada com duração de 12 horas (considera-se esta duração 
suficientemente grande para obter o caudal de ponta de cheia máximo bem como o maior 
volume de cheia afluente, o tempo de concentração desta bacia hidrográfica é de 0,7 h, 
tal como determinado no Volume I) durante a qual se registaria uma precipitação de 
165,5 mm (T=5000 anos). A distribuição temporal da precipitação foi obtida pela 
aplicação de um método utilizado pelo Corps of Engineers em que é feita uma 
distribuição alternada e decrescente à esquerda e direita do centro do hietograma onde 
se coloca o período em que se regista a maior intensidade de precipitação, 
consideraram-se intervalos de 30 min. No Quadro 5.1 apresenta-se a discretização do 
hietograma considerado, para o período de retorno de 5000 anos. No modelo de perdas 
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consideraram-se perdas iniciais de 10 mm (intercepção e retenção superficial) e um valor 
de CN=80 (curve number). 

Quadro 5.1 – Amortecimento da onda de cheia nas albufeiras das barragens de Almejafas e 
A-da-Gorda - Hietograma de precipitação para o período de retorno de 5000 anos 

Período de retorno 5000 anos

Precipitação Incremento  Precipitação Intervalo Precipitação
Duração no período de de de 

(*) precipitação acumulada tempo Projecto

(h) (mm) (mm) (mm) (h) (mm)

0.50 51.5 51.5 51.5 0.00 - 0.50 2.6
1.00 66.5 14.9 66.5 0.50 - 1.00 2.7
1.50 77.1 10.7 77.1 1.00 - 1.50 2.9
2.00 85.7 8.6 85.7 1.50 - 2.00 3.1
2.50 93.0 7.3 93.0 2.00 - 2.50 3.3
3.00 99.5 6.4 99.5 2.50 - 3.00 3.6
3.50 105.3 5.8 105.3 3.00 - 3.50 4.0
4.00 110.6 5.3 110.6 3.50 - 4.00 4.6
4.50 115.4 4.9 115.4 4.00 - 4.50 5.3
5.00 120.0 4.6 120.0 4.50 - 5.00 6.4
5.50 124.3 4.3 124.3 5.00 - 5.50 8.6
6.00 128.3 4.0 128.3 5.50 - 6.00 14.9
6.50 132.1 3.8 132.1 6.00 - 6.50 51.5
7.00 135.8 3.6 135.8 6.50 - 7.00 10.7
7.50 139.3 3.5 139.3 7.00 - 7.50 7.3
8.00 142.6 3.3 142.6 7.50 - 8.00 5.8
8.50 145.8 3.2 145.8 8.00 - 8.50 4.9
9.00 148.9 3.1 148.9 8.50 - 9.00 4.3
9.50 151.9 3.0 151.9 9.00 - 9.50 3.8

10.00 154.8 2.9 154.8 9.50 - 10.00 3.5
10.50 157.6 2.8 157.6 10.00 - 10.50 3.2
11.00 160.3 2.7 160.3 10.50 - 11.00 3.0
11.50 162.9 2.6 162.9 11.00 - 11.50 2.8
12.00 165.5 2.6 165.5 11.50 - 12.00 2.6

(*) - calculada com base na expressão: Pt=P24 ( t /24)0,367   ,  (Brandão, 1995)
P24=213,4 mm (T=5000 anos)

 A lei de vazão da soleira descarregadora foi calculada segundo  “Hydraulic design of 
labyrinth Weirs”, A.P. Magalhães e M. Lorena, LNEC, 1989. A lei de vazão é definida por 

Q = CW (2g)0,5 H 1,5   

Em que é: 

           Q – caudal descarregado (m/s); 

     C – coeficiente de vazão (-); 
W – largura útil do canal em que está inserida a soleira (3,00 m); 
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H – carga sobre a crista (m). 
 

O coeficiente de vazão, C, é determinado em função de L (L=comprimento da crista) / W 
e H / P (P=altura da crista) (LNEC, 1989). Como critério de dimensionamento adoptou-se 
L/W=3,5 e P=1,5 m. 

De acordo com o estudo atrás mencionado, considerou-se que o coeficiente de vazão da 
soleira varia com a carga. A tabela seguinte apresenta a variação do coeficiente da vazão 
e do caudal descarregado com a carga hidráulica sobre a soleira do descarregador. 

Na Figura 5.1 apresentam-se os hidrogramas afluente e efluente resultantes dos cálculos 

efectuados com o modelo HEC-1, verificando-se que o caudal máximo descarregado 
resultante do amortecimento da cheia natural de projecto (Q = 32,0 m3/s para T =5000 
anos) é de 8,0 m3/s a que corresponde uma carga sobre a crista de cerca de 0,60 m. 
Deste modo, o NMC foi fixado à cota 146,00 + 0.60  ≈ 146,60. 

H H/P C Q
(m) (-) (-) (m3/s)

0.10 0.07 1.80 0.76
0.30 0.20 1.65 3.60
0.50 0.33 1.40 6.57
0.60 0.40 1.35 8.33
0.70 0.47 1.30 10.11
0.80 0.53 1.15 10.93

(*) - coeficiente de vazão dado em função 
de H/P e L/W (LNEC - memória nº 736, 1989)

Para fixar a cota do coroamento foi definida uma folga a considerar em relação ao NMC. 
Habitualmente o cálculo da folga considera a sobreposição dos efeitos do amortecimento 
da onda de cheia, da elevação estática do vento e da acção das ondas. Na presente fase 
dos estudos a folga foi fixada com base em recomendações do U.S. Bureau of 
Reclamation que indica valores mínimos de folgas (acima do NMC) em função do fetch. 
No caso da albufeira da barragem de Almejafas o fetch é de 0,350 km o que segundo 
essa recomendação levará a adoptar uma folga 1,2 m. Tendo por referência esta 
indicação e tendo em consideração que a barragem de Almejafas tem uma altura 
considerável (superior a 20 m), a cota do coroamento da barragem de Almejafas fixada à 
cota 148,6 (2 m de folga). Na fase seguinte dos estudos este valor será reavaliado 
através do cálculo da sobreposição dos efeitos do amortecimento da onda de cheia, da 
elevação estática do vento e da acção das ondas. 
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Figura 5.1 - Barragem de Almejafas. Amortecimento da onda de cheia com período de 

retorno de 5000 anos 

Perdas

Precipitação útil

5.2.3 - Barragem 

5.2.3.1 - Introdução 

O perfil transversal da barragem foi condicionado por diversos factores, sendo neste caso 
decisivos a forma do vale na secção de implantação da barragem e os materiais de 
construção disponíveis no local.  

Tendo em conta a forma do vale e a altura da barragem, definida esta última com base 
em critérios hidrológicos e nas necessidades do Empreendimento, considera-se que a 
solução mais adequada será a de aterro. 

Face à carência de solos no local, nomeadamente para a construção de filtros ou de 
núcleo impermeável, foram abandonados os perfis de barragem em que fosse necessário 
adoptar tais elementos, devido à necessidade de importação de solos a distâncias 
elevadas.  

Tendo em atenção a disponibilidade de material rochoso, optou-se pela solução de 
barragem de enrocamento com cortina impermeabilizante de betão armado, no 
paramento de montante.  

Em alternativa, foi ainda estudada a solução de barragem de BCC (Betão Compactado 
com Cilindros). Trata-se de um material com características de um betão, ao qual está 
associada uma tecnologia construtiva semelhante à utilizada na execução de aterros, 
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pelo que resulta uma rápida colocação em obra. Este material é utilizado na construção 
de barragens com perfil tipo gravidade, idêntico ao adoptado neste estudo.  

Os materiais de enrocamento e os inertes para o betão deverão provir da rocha 
resultante das escavações previstas para a implantação das obras anexas ou de zonas 
próximas do local onde será construída a barragem, a investigar a nível de Projecto de 
Execução após realização de ensaios que permitam caracterizar as formações existentes 
em profundidade. Não tendo sido realizados ainda ensaios que permitam caracterizar do 
ponto de vista de resistência, fracturação e alteração os materiais existentes em 
profundidade, houve que tomar alguns pressupostos, nomeadamente no que diz respeito 
à inclinação dos paramentos da barragem, à dimensão máxima dos blocos resultantes do 
desmonte da rocha e à boa qualidade dos materiais para constituírem inertes na 
fabricação de betão. Estes pressupostos basearam-se no que foi possível observar no 
local e no conhecimento existente acerca do tipo de rocha presente e deverão ser 
confirmados em fase de Projecto de Execução, após a realização da campanha de 
prospecção. 

A implantação da barragem de Almejafas para as soluções A e B apresentam-se nos 
Desenhos 1 a 4. 

5.2.3.2 - Solução A – Barragem de aterro 

5.2.3.2.1 - Tipo de barragem 

O tipo de barragem adoptado é o de enrocamento, com cortina de betão armado no 
paramento de montante. 

5.2.3.2.2 - Perfil longitudinal 

O aterro que constitui a barragem desenvolver-se-á num comprimento de 420.0 m. A 
altura máxima da barragem, acima do leito da linha de água é de 23.0 m. Prevendo-se a 
necessidade de realização de saneamento da zona superficial da fundação, a altura 
máxima do aterro atingirá os 25.0 m.  

A cota do coroamento da barragem é definida pelo nível de máxima cheia, adicionado da 
folga, o que corresponde à cota 148.60 m.  

No Desenho 3 apresentam-se os perfis da solução A da barragem de Almejafas  
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5.2.3.2.3 - Perfil transversal tipo 

A largura do coroamento da barragem, que depende directamente da sua altura, 
apresenta uma dimensão de 8.0 m. Os paramentos de montante e de jusante da 
barragem têm inclinação de 1.6/1 (H:V), possuindo o último uma banqueta à cota 139.00, 
com 3.0 m de largura.  

O perfil tipo da solução A da barragem de Almejafas apresenta-se no Desenho 2. 

O perfil da barragem é totalmente constituído por enrocamento, sendo a 
impermeabilidade conferida pela cortina a construir no paramento de montante. A cortina 
é constituída por laje de betão armado, com espessura de 0.25 m (Material 1).  

Sob a cortina localiza-se um material designado como enrocamento seleccionado 
(Material 2), com granulometria contínua, que apresenta dimensão máxima de 0.075 m e 
percentagem passada no #200 inferior a 10%. Trata-se de uma zona que confere um 
suporte uniforme à cortina de betão armado. 

O material identificado como enrocamento de transição (Material 3), funciona como 
camada de filtro de transição entre os materiais 2 e 4. Trata-se de um enrocamento com 
granulometria contínua, com dimensão máxima de 0.20 m e percentagem passada no 
#200 inferior a 10%. 

O enrocamento central constitui a maior parte do corpo da barragem (Material 4). Trata-
se de um enrocamento em que a dimensão máxima dos blocos é de 0.60 m, devendo o 
material ser bem graduado, ou seja com granulometria contínua e, à semelhança dos 
anteriormente especificados, deverá apresentar uma percentagem passada no #200 
inferior a 10%.  

A proteger o paramento de jusante será colocada uma camada de blocos de 
enrocamento com dimensões entre 0.10 e 0.40 m (Material 5). 

Na base do talude de montante será construída uma galeria de betão, tendo em vista 
facilitar a realização da cortina de injecção do terreno e controlar a percolação, através de 
equipamentos de observação aí colocados. Considerou-se que a galeria se desenvolveria 
num comprimento de 285 m. Nesta fase prevê-se que a cortina de injeccção será 
realizada em cerca de uma altura da barragem, ou seja 25 m. 
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5.2.3.3 - Solução B – Barragem de BCC 

5.2.3.3.1 - Tipo de barragem 

O tipo de barragem adoptado é o de BCC – Betão Compactado com Cilindros.  

5.2.3.3.2 - Perfil longitudinal 

O coroamento da barragem desenvolve-se longitudinalmente num comprimento de 420.0 
m. A altura máxima da barragem, acima do leito da linha de água é de 23.0 m. Prevendo-
se a necessidade de realização de saneamento da zona superficial da fundação, a altura 
máxima do aterro atingirá os 25.0 m.  

A cota do coroamento da barragem é definida pelo nível de máxima cheia, adicionado da 
folga, o que corresponde à cota 148.60 m.  

No Desenho 6 apresentam-se os perfis da solução B da barragem de Almejafas  

5.2.3.3.3 - Perfil transversal tipo 

A largura do coroamento da barragem apresenta uma dimensão de 6.0 m. O paramento 
de montante é vertical e o de jusante da barragem tem inclinação de 0.6/1 (H:V). 

O perfil tipo da barragem é constituído por betão compactado com cilíndros, sendo a 
impermeabilidade conferida pela cortina de betão convencional a construir no paramento 
de montante.  

No interior do corpo da barragem será construída uma galeria de betão. Na fundação 
prevê-se a realização de uma cortina de injecção, que será executada em cerca de uma 
altura da barragem, ou seja 25 m. 

O perfil tipo da solução B da barragem de Almejafas apresenta-se no Desenho 5. 
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5.2.4 - Concepção e definição geral dos órgãos hidráulicos. Solução A 

5.2.4.1 - Descarregador de cheias 

5.2.4.1.1 - Descrição geral 

O descarregador de cheias da barragem de Almejafas (solução A) será construído numa 
portela localizada próximo do encontro da barragem com a vertente esquerda do vale e 
dele fazem parte: 

♦ estrutura de entrada, constituída pela soleira descarregadora em labirinto com 
crista à cota do NPA (146,00) e respectivo canal de aproximação; 

♦ canal de descarga, de betão, com largura de 2,00 m e 1,60 m de altura, na 
secção corrente; 

♦ estrutura terminal em trampolim (salto de ski). 

Como já referido, foi estabelecido para a cheia de projecto o período de retorno de 5000 
anos.  

No Desenho 8 apresenta-se a planta e o corte longitudinal do descarregador de cheias.   

Estrutura de entrada 

A soleira descarregadora é em labirinto, estando a sua crista à cota 146,00 (NPA). 

Em planta, os muros que limitam lateralmente a soleira são divergentes para montante, 
estando, imediatamente a jusante do labirinto, distanciados de cerca de 3,0 m. 

A crista da soleira apresenta um desenvolvimento útil de 10,5 m. A altura da soleira é de 
1,50 m. 

A plataforma de entrada, a montante do labirinto, é horizontal à cota 144,50. 

A jusante da soleira em labirinto existirá uma zona de transição, convergente em planta, 
para o canal de descarga. 

Canal de descarga 

O canal de descarga, em betão, com cerca de 145 m de extensão, tem secção 
rectangular de 2,00 m de largura no troço de secção corrente, e apresentando o declive 
de cerca de 6% no troço inicial (100m) e cerca de 25% no troço final (45m). 
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Imediatamente a jusante da soleira em labirinto existe um troço convergente para jusante, 
em planta, de transição para a secção corrente do canal. 

Para determinar a altura de água à entrada no trampolim de saída, e ainda para fixar a 
altura dos muros do canal calculou-se a curva de regolfo no canal, admitindo que o 
escoamento se dá em regime crítico no final da transição imediatamente a jusante do 
labirinto. A altura do escoamento à entrada do trampolim é de cerca de 0,50 m, com uma 
velocidade de 8 m/s. Na secção corrente os muros terão 1,60 m de altura. 

Trampolim de saída 

Dada a natureza do fundo do vale da linha de água onde será feita a descarga, com uma 
cobertura aluvionar pouco espessa e onde a rocha aflora frequentemente, optou-se  por 
uma estrutura de dissipação de energia constituída  por um trampolim de saída. 

Visto que não existem critérios de dimensionamento de trampolins de saída, será 
necessária a realização de ensaios em modelo reduzido da estrutura terminal. 

É vantajoso, em termos económicos, prever um trampolim de saída em vez de uma bacia 
de dissipação convencional (do BUREC) para o descarregador de cheias da barragem, 
pois esta última implicaria a realização de trabalhos de maior envergadura e dos quais 
resultariam um investimento superior à soma dos custos de execução do trampolim de 
saída e do respectivo ensaio em modelo reduzido.  

O trampolim será definido de forma a garantir que não funcione afogado (o lábio de saída 
do trampolim será posicionado acima do nível de água registado na secção da linha de 
água para o caudal descarregado). O jacto irá incidir a jusante do trampolim de saída, já 
no leito da ribeira. A estrutura terminal do trampolim de saída será executada por forma a 
dispersar o jacto em altura podendo também ser introduzida a dispersão em largura 
através da deflexão lateral da saída do trampolim. 

A jusante do trampolim de saída foram definidos dois degraus para permitir devolver à 
ribeira os caudais mais reduzidos. 

5.2.4.2 - Descarga de fundo e circuito hidráulico 

5.2.4.2.1 - Descrição geral 

A obra de descarga de fundo e circuito hidráulico da barragem de Almejafas (solução A) é 
constituída por: 
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♦ torre da tomada de água, com comporta de corrediça e grelha de protecção ao 
nível da tomada, com a soleira cerca da cota 130,0; 

♦ conduta de descarga, de betão armado com 1,00 m de diâmetro e comprimento 
de cerca de 80 m; 

♦ estrutura de saída constituída por uma bacia de dissipação de energia por 
impacto e por uma câmara de válvulas com derivação para a conduta de 
aspiração da estação elevatória EE1.2. 

Torre de tomada de água 

A concepção geral da torre de tomada de água é apresentada no Desenho 7. 

Considera-se suficiente um único nível de tomada de água que será equipado com 
comporta de corrediça e grelha de protecção. A comporta de corrediça, para obturar um 
vão de 0,80 m de largura e 1,40 m de altura, será manobrada a partir da plataforma 
existente no topo da torre de tomada de água. 

A grelha de protecção será igualmente móvel indo obturar um vão com dimensões iguais 
ao da comporta. 

Em princípio, o espaçamento livre das barras das grelhas será da ordem de 40-50 mm. 
Estas dimensões deverão ser confirmadas em função das especificações dos 
fornecedores do equipamento hidromecânico a instalar a jusante. 

Conduta de descarga 

 A conduta de descarga será de comum ao circuito hidráulico (conduta de aspiração para 
a estação elevatória EE1.2) e à descarga de fundo. 

Será constituída por tubos de betão armado, pré-fabricados, envolvidos por betão de 
enchimento. Terá o diâmetro interior de 1,00 m, de modo que a conduta seja visitável, e o 
comprimento aproximado de 80 m, o seu traçado é apresentado no Desenho 7. 

Estrutura de saída 

A testa de jusante da descarga de fundo será constituída  por uma câmara de válvulas e 
por uma bacia de dissipação de energia por impacto do tipo VI do Bureau of reclamation, 
apresentada em “Hidralic design of Stilling  Basins and Energy Dissipators”, A. J. Peterka. 
A definição desta estrutura será efectuada na fase seguinte dos estudos. 
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Na câmara de válvulas será instalada uma válvula de cunha DN 500  para a descarga de 
fundo. 

O ramal de derivação para a tomada de água/conduta de aspiração da estação elevatória 
EE1.2 tem o diâmetro de 0,50 m e terá instalado, na caixa de válvulas, uma válvula de 
seccionamento da mesma dimensão. 

Canal de restituição 

A jusante da bacia de dissipação por impacto será construído um canal de restituição 
revestido com enrocamento ou colchões do tipo “Reno”. 

 Lei de vazão da descarga de fundo 

Para determinar o caudal máximo a evacuar pela descarga de fundo foi calculada a lei de 
vazão da descarga de fundo, que conduz a um caudal máximo de 2,86 m3/s 
(correspondente a cota do NPA =146,00), valor a adoptar para o dimensionamento da 
bacia de dissipação por impacto: 

)(2 HZNgCAQ ∆−−=  

em que, 

 C – coeficiente de vazão da válvula de jusante (C=0,90 para uma válvula de 
cunha); 

 A – secção do orifício (válvula); 

N – nível de água na albufeira; 

 Z – cota do eixo da válvula (Z ≈ 127,0); 

 ∆H – perda de carga total no circuito da descarga de fundo (∆H ≈ 0,7 Q2). 

resultando, 

127655,0 −= NQ   

para N=NPA=146, Q= 2,86 m3/s. 

Avaliou-se também,  com base na lei da vazão de descarga de fundo e na curva de 
volumes armazenados, o tempo necessário para o esvaziamento da albufeira da 
barragem de Almejafas, a partir do NPA. Os cálculos apresentados no Quadro seguinte 
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conduzem ao valor aproximado de 6 dias para o esvaziamento da albufeira de Almejafas, 
com afluência nula à albufeira.  

Quadro 5.2 – Simulação do esvaziamento da albufeira de Amejafas pela descarga de fundo 
(afluência nula) 

Tempo Cota na Caudal 
albufeira efluente

(dias) (m) (m3/s)

0 146.0 2.86 (NPA=146,0)

1 144.4 2.73
2 142.6 2.59
3 140.5 2.40
4 137.7 2.15
5 133.4 1.65
6 126.0 0.00 (NmE=132,0)

5.2.4.3 - Desvio provisório 

As pequenas afluências à secção da barragem, durante as épocas secas, serão 
escoadas através da estrutura de descarga de fundo/circuito hidráulico, havendo que 
executar, deste modo, uma pequena ensecadeira para direccionar o escoamento para 
essa obra. A estrutura de saída da descarga de fundo só será completada depois da 
conclusão dos aterros (instalação da válvula e acessórios e construção civil). 

5.2.5 - Concepção e definição geral dos órgãos hidráulicos. Solução B 

5.2.5.1 - Descarregador de cheias 

5.2.5.1.1 - Descrição geral 

O descarregador de cheias da barragem de Almejafas (solução B) será construído sobre 
o corpo da barragem, tirando, assim, partido do facto deste tipo de barragem, em BCC, 
ter um comportamento semelhante a uma barragem de gravidade de betão permitindo 
fundar o descarregador sobre a barragem. O descarregador será constituído por: 

♦ estrutura de entrada, constituída por uma soleira do tipo WES com crista à cota 
do NPA (146,00) e respectivo canal de aproximação; 

♦ canal de descarga, de betão, com largura de 3,00 m; 

♦ estrutura terminal em trampolim (salto de ski). 
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Como já referido, foi estabelecido para a cheia de projecto o período de retorno de 5000 
anos.  

No Desenho 8 do apresenta-se a planta e o corte longitudinal do descarregador de 
cheias.   

Estrutura de entrada 

A soleira descarregadora é do tipo WES, estando a sua crista à cota 146,00 (NPA), 
apresentando uma largura de 3,0 m. A capacidade de vazão desta soleira, para a mesma 
carga hidráulica, é inferior à verificada no descarregador da Solução A. Com efeito, sendo 
o caudal descarregado nesta soleira determinado por uma expressão do tipo: 

Q=C L (2g)0,5 H1,5 

Com,  

Q – caudal descarregado (m3/s); 

C – coeficiente de vazão (-); 

L – largura efectiva da soleira (m); 

H – carga hidráulica sobre a crista (m). 

Verifica-se que para L=3 m e c=0,49 (valor típico numa soleira do tipo WES) para se 
obter um caudal descarregado de 8 m3/s a carga necessária é de 1,15 m (mais 0,55 m 
em relação à solução A). Desta forma o NMC nesta solução passará a estar à cota 
147,15. Apesar de a folga ficar reduzida para 1,45 m, o coroamento será mantido à cota 
148,6 pois considera-se que este valor é adequado tendo em consideração que se trata 
de uma barragem de betão, com menor risco resultante de um eventual galgamento. 

Canal de descarga 

O canal de descarga, será construído em betão armado sobre o paramento de jusante da 
barragem em BCC, terá secção rectangular de 3,00 m de largura no troço de secção 
corrente, acompanhando o declive da barragem, 1:0,8 (V:H). 

Para determinar a altura de água à entrada no trampolim de saída, e ainda para fixar a 
altura dos muros do canal calculou-se a curva de regolfo no canal, admitindo que o 
escoamento se dá em regime crítico imediatamente a jusante da soleira WES. A altura do 
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escoamento à entrada do trampolim é de cerca de 0,15 m, para uma velocidade de 18 
m/s. Na secção corrente os muros terão 1,30 m de altura. 

Trampolim de saída 

Dada a natureza do fundo do vale da ribeira de Almejafas onde será feita a descarga, 
com uma cobertura aluvionar pouco espessa e onde a rocha aflora frequentemente, 
optou-se  por uma estrutura de dissipação de energia constituída  por um trampolim de 
saída. 

O trampolim será definido de forma a garantir que não funcione afogado (a cota do lábio 
de saída do trampolim será posicionado acima do nível de água registado na secção da 
linha de água para o caudal descarregado). O jacto irá incidir a jusante do trampolim de 
saída, já no leito da ribeira. De notar que a estrutura terminal do trampolim de saída será 
executada por forma a dispersar o jacto tanto em altura como em largura.  

A jusante do trampolim de saída serão definidos degraus para permitir devolver à ribeira 
os caudais mais reduzidos. 

5.2.5.2 - Descarga de fundo e circuito hidráulico 

5.2.5.2.1 - Descrição geral 

A obra de descarga de fundo e circuito hidráulico da barragem de Almejafas (solução B) é 
semelhante à mesma obra apresentada para a solução A. A diferença reside no facto de 
na Solução A a testa de montante (local de manobra) do circuito hidráulico, estar inserida 
numa torre de tomada de água enquanto que na solução B esta mesma obra está 
inserida no paramento de montante da barragem, construído em betão armado. 

Assim, a obra de descarga de fundo e circuito hidráulico da barragem de Almejafas 
(solução B) é constituída por: 

♦ obra de controle da entrada do circuito hidráulico, equipada com comporta 
ensecadeira e grelha de protecção ao nível da tomada, com soleira cerca da 
cota 130,0; 

♦ conduta de descarga, de betão armado com 1,00 m de diâmetro e comprimento 
de cerca de 25 m; 

♦ estrutura de saída constituída por uma bacia de dissipação de energia por 
impacto  e por uma câmara de válvulas com derivação para a conduta de 
aspiração da estação elevatória EE1.2. 
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Obra de controlo da entrada 

Considera-se suficiente um único nível de tomada de água que será equipado com 
comporta de corrediça e grelha de protecção. A comporta de corrediça, para obturar um 
vão de 0,80 m de largura e 1,40 m de altura, será manobrada a partir do coroamento da 
barragem. 

A grelha de protecção será igualmente móvel indo obturar um vão com dimensões iguais 
ao da comporta. 

Em principio, o espaçamento livre das barras das grelhas será da ordem de 40-50 mm. 
Estas dimensões deverão ser confirmadas em função das especificações dos 
fornecedores do equipamento hidromecânico a instalar a jusante. 

Conduta de descarga 

 A conduta de descarga será de comum ao circuito hidraulico (conduta de aspiração para 
a estação elevatória EE1.2) e à descarga de fundo. 

Será constituída por tubos de betão armado, pré-fabricados, envolvidos por betão de 
enchimento. Terá o diâmetro interior de 1,00 m, de modo que a conduta seja visitável, e o 
comprimento aproximado de 25 m, o seu traçado é apresentado no Desenho 7. 

Estrutura de saída 

A concepção da estrutura de saída será em tudo idêntica à apresentada para a Solução 
A.  

Para esta solução verifica-se, aproximadamente, a mesma lei de vazão através da 
descarga de fundo que foi calculada para a solução A. 

5.2.5.3 - Desvio provisório 

As pequenas afluências à secção da barragem, durante as épocas secas, serão 
escoadas através da estrutura de descarga de fundo/circuito hidráulico, havendo que 
executar, deste modo, uma pequena ensecadeira para direccionar o escoamento para 
essa obra. A estrutura de saída da descarga de fundo só será completada depois da 
conclusão dos aterros (instalação da válvula e acessórios e construção civil). 
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5.2.6 - Estimativa orçamental. Solução A 

No Quadro 5.6 apresenta-se a estimativa orçamental da construção dos órgãos 
hidráulicos e anexos da barragem de Almejafas (solução A). O valor global estimado é de 
cerca de  67 290 contos. 

5.2.7 - Estimativa orçamental. Solução B 

No  

Quadro 5.7 apresenta-se a estimativa orçamental da construção dos órgãos hidráulicos e 
anexos da barragem de Almejafas (solução B). O valor global estimado é de cerca de 39 
430 contos. 

5.2.8 - Estudos a realizar em fase de Projecto de Execução 

5.2.8.1 - Trabalhos de Prospecção Geotécnica 

Na sequência das visitas efectuadas ao local previsto para a realização da barragem e, 
tendo em conta a dimensão e tipo da mesma, considera-se ser absolutamente necessário 
a execução de, pelo menos, os trabalhos de prospecção geológica e geotécnica a seguir 
descriminados. Estes dizem respeito quer ao local da barragem propriamente dito, quer a 
eventuais locais de empréstimo de materiais de construção. Refira-se contudo, que a 
quantidade e o tipo dos trabalhos indicados, poderá ter de ser ajustada, em conformidade 
com as condições reais encontradas in situ. 

Quadro 5.3 - Programa preliminar de prospecção geológica e geotécnica 

Actividade Quant. 

1. Prospecção Sísmica  
1.1 Perfis sísmicos com 60 m 6 

2. Prospecção Mecânica  
2.1 Poços de Prospecção c/3-4m 12 
2.2. Sondagens  
2.2.1 Número de sondagens 5 
2.2.2 Furação à rotação (m.l.) 150 

3. Ensaios in situ  
3.1 Ensaios Lugeon 30 

4. Ensaios Laboratoriais  
4.1 Desgaste do tipo Los Angeles 8 

4.2 Compressão Simples em Rocha (medição de  E, ν, σu) 8 
4.3 "Point Load Test" 24 
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Uma vez efectuados os trabalhos referidos, em número suficiente para terem uma 
representatividade estatística das propriedades dos terrenos, será possível efectuar o 
zonamento geotécnico das formações, isto é, a delimitação de zonas com propriedades 
geomecânicas semelhantes, e com base nestas definir e dimensionar correctamente a 
barragem (ex. fundação, cortina de impermeabilização, etc.). 

5.2.8.2 - Avaliação do Potencial Sísmico 

5.2.8.2.1 - Estudo sismológico 

A ocorrência espacial de epicentros sísmicos é determinada pela existência e pelas 
características de zonas sismogénicas, geralmente assumidas como homogéneas. Desta 
forma, aceita-se que, no interior de cada zona, a densidade de probabilidade da 
ocorrência espacial de epicentros de sismos tem uma distribuição uniforme e que os 
referidos sismos têm um mesmo modo de atenuação. Admite-se, também, que a 
ocorrência temporal, no interior de cada zona sismogénica, de eventos sísmicos de 
magnitude superior ou igual a um certo valor, constitui um processo estocástico de 
Poisson (Correia, 1996). 

Assim, no decurso dos estudos sismológicos a efectuar, será realizada uma primeira 
identificação e caracterização das zonas sismogénicas com relevância para a barragem, 
considerando um processo estocástico cuja caracterização será feita a partir de: 

 i) estudo do enquadramento tectónico e da neotectónica à escala regional (500 km); 

ii) estudo da sismicidade histórica e instrumental à escala regional (500 km). 

Uma vez definidas as zonas sismogénicas relevantes pela metodologia acima indicada, a 

ocorrência de vibração do solo nos locais em estudo será considerada como um segundo 

processo estocástico e a sua caracterização para cada zona sismogénica terá em conta 

os seguintes aspectos: 

i) Máxima magnitude; 

ii) Cálculo do período de retorno em função da magnitude; 

iii) Estudo da atenuação sísmica entre as zonas sismogénicas e os locais das estruturas; 

iv) Cálculo da casualidade sísmica; 

v) Definição das acções sísmicas; 
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vi) Sismo Base de Projecto (100 anos). 

A determinação dos valores máximos de aceleração no local da barragem será efectuada 

recorrendo, também, à utilização de fórmulas de atenuação de acção sísmica correntes, 

como são as propostas por Esteva e Rosenblueth (1967), Davenport (1972), Donovan 

(1973), Esteva e Villaverde (1974) e Oliveira (1976). 

A aceleração máxima para o sismo excepcional poderá ser também obtida pela 

majoração de 1 grau na magnitude, de onde resultará uma aceleração que ainda poderá, 

caso se revele pertinente, ser afectada por um coeficiente de segurança. Por outro lado, 

o valor da aceleração do sismo de projecto poderá ser obtido a partir da aceleração do 

sismo excepcional, mediante uma ponderação de risco, nunca devendo ser inferior a 50% 

do valor desta. 

Finalmente, serão também indicados os períodos mais importantes de cada sismo, os 

quais poderão ser determinados por acelerogramas e espectros de resposta ou por 

relações empíricas como as de Seed et al. (1969), Schnabel e Seed (1972) e Wanatabe 

(1977). 

5.2.8.2.2 - Risco potencial envolvido. Níveis de actividade sísmica 

De acordo com as Normas de Projecto de Barragens, Portaria No 846/93, haverá que 
considerar as acções resultantes de dois níveis de actividade sísmica: o sismo base de 
projecto (SBP) com um período de retorno fixado de acordo com o risco potencial 
envolvido, e o sismo máximo de projecto (SMP) em relação ao qual se adopta, em obras 
de risco potencial elevado (e para a situação de pleno armazenamento), o sismo máximo 
expectável. Este último deve ser estimado por via determinística ou probabilística, sendo 
neste caso considerado um sismo com um longo período de retorno. 

Relativamente ao SBP, pretende-se que a barragem, uma vez submetida às acções dele 
resultantes, se mantenha operacional; no caso do SMP pretende-se que a barragem, 
embora afectada do ponto de vista da funcionalidade, não sofra colapso. 

Como já foi referido, um dos principais factores que distinguem os sismos SBP e SMP é a 
respectiva probabilidade de ocorrência. Para o estabelecimento dos períodos de retorno 
a adoptar em cada caso há que ter em atenção o risco potencial da barragem. 

De acordo com o Regulamento de Segurança de Barragens, Decreto-Lei No 11/90, o 
risco potencial, entendido como a "quantificação das consequências de um acidente, 
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independentemente da probabilidade da sua ocorrência", pode ser graduado nos 
seguintes níveis: 

♦ baixo - na ausência de perdas de vidas humanas e custos materiais reduzidos; 

♦ significativo - havendo perda de algumas vidas humanas e custos materiais 
relativamente importantes; 

♦ elevado - quando haja lugar à perda de um número apreciável de vidas humanas 
e os custos materiais sejam altos. 

No caso da barragem em estudo, poder-se-á classificar o risco potencial como 
significativo. 

Deste modo, a situação de percolação permanente será associada ao SBP com um 
período de retorno de 1000 anos e ao SMP com um grande período de retorno de 
10 000 anos. 

Considerando um período da vida da obra de 50 anos, tais períodos de retorno 
conduzem às seguintes probabilidades de ser excedida a aceleração máxima 
correspondente: 

♦ SBP, T = 1000 anos 

P = 1 - (1 - 1/T)n = 0,05 

♦ SMP, T = 10000 anos 

P = 0,01 

Deste modo, admite-se uma probabilidade de colapso de 95% para o SBP e de 99,5% 
para o SMP.  

Para as situações de esvaziamento rápido total da albufeira e uma vez que nestas 
situações o risco potencial envolvido é baixo, dada a ausência de água na albufeira, 
considerar-se-ão sismos para períodos de retorno que conduzam a uma probabilidade de 
colapso de 95% em 50 anos (SBP). 

Assim, admitindo que o esvaziamento, em exploração normal da albufeira, conduz ao 
nível mínimo de uma vez em cada cinco anos, em 50 anos dar-se-ão 50/5 = 10 
esvaziamentos. A probabilidade de se dar um esvaziamento em 50 anos será: 

P = 10/50 = 0,2 

 
Empreendimento Turístico com Golfe em Diogo Martins. Adução de água ao Campo de Golfe. Estudo Prévio. Volume II – Análise Técnico-
Económica de Alternativas para o Armazenamento e Adução de Água ao Empreendimento Turístico com golfe em Diogo Martins. 
(15/03/2001) 

58



A probabilidade conjugada de se dar um esvaziamento e a aceleração do sismo ser 
superior à calculada (para uma probabilidade de colapso de 0,05) será: 

0,2 x P2 = 0,05  P2 = 0,25 

O período de retorno, T, a adoptar será: 

50/T = 0,25  T = 200 anos 

5.2.8.3 - Análise de Estabilidade 

No caso da barragem de aterro, a análise de estabilidade será efectuada usando um 
conjunto de programas de cálculo automático, que permitirão realizar análises tensão-
deformação,  estabilidade de taludes e efectuar o estudo de percolação. 

Com a análise de tensão-deformação pretende-se estudar o modo como evoluem as 
tensões e deformações no corpo do aterro e na fundação durante a fase de construção 
da barragem. 

A análise com recurso a métodos de equilíbrio limite permitirá tirar conclusões acerca da 
estabilidade dos taludes da barragem após a sua construção, na fase de pleno 
armazenamento, na situação de esvaziamento rápido da albufeira e durante a ocorrência 
de um sismo. 

Nos estudos de percolação considerar-se-á o conjunto fundação barragem, o que servirá 
para delimitar inferiormente a região em que haja necessidade de impermeabilizar 
através de injecções. 

No caso de se optar pela barragem de BCC, o dimensionamento será idêntico ao de uma 
barragem de betão de gravidade. Será dada especial atenção à estanqueidade da obra, 
pelo que serão estudadas diversas soluções para a cortina a montante, nomeadamente 
de betão convencional e de membrana impermeável. 

Também no caso da barragem de BCC será efectuado o estudo da percolação através 
da fundação, verificada a necessidade de realização de cortina de estanqueidade e 
respectivo dimensionamento.  

5.2.8.4 - Ante-Plano de Observação e de Primeiro Enchimento 

A instrumentação e a monitorização das obras (conjunto de todas as inspecções e 
medições destinadas ao controlo de verificação da estabilidade e segurança das 
estruturas) constitui um auxiliar precioso para a construção de barragens em segurança, 
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uma vez que permite verificar constantemente a estabilidade da obra e ainda vigiar a 
influência desta sobre o meio ambiente que a rodeia. 

A monitorização das obras permite assim confrontar e ajustar os modelos de cálculo e de 
dimensionamento utilizados, através de retroanálises, bem como decidir sobre a validade 
dos parâmetros geotécnicos considerados. Por outro lado, contribui também para a 
previsão e decisão de eventuais medidas de reforço a utilizar. 

O tipo, localização, e quantidade dos diversos instrumentos de observação, está 
associado à natureza e importância da obra, bem como ao risco potencial e efectivo 
associado. 

Assim, durante o Projecto de Execução será calculado o índice de risco global (ag) 
existente para a obra, de acordo com as normas em vigor e, segundo estas, serão então 
definidos os ante-planos de observação (para as fases de construção, primeiro 
enchimento e exploração da barragem). 

Nos ante-planos de observação referidos anteriormente constarão as grandezas a 
observar, o tipo de equipamentos a instalar e respectiva precisão, a sua localização, e as 
especificações técnicas e procedimentos de colocação.  

Será também definida a frequência de leitura prevista para os diversos equipamentos e 
respectivos critérios de alerta, e ainda a forma como os dados serão processados e 
armazenados, para permitir que as leituras dos diversos dispositivos sejam de facto 
efectivas, sendo realizadas e interpretadas atempadamente. 

Desta forma, será possível conhecer durante as várias fases da obra as suas condições 
de funcionalidade e segurança, bem como aferir os modelos de cálculo utilizados com a 
situação real. 

O sistema de observação resultante, além da sua importância fundamental no controlo da 
segurança da obra, permite ainda que caso se venha a diagnosticar uma anomalia no 
comportamento do aproveitamento, corrigi-la atempadamente na melhor ocasião, e do 
modo mais eficaz e menos oneroso. 

5.2.9 - Estimativa orçamental 

A estimativa de custo da barragem de Almejafas foi elaborada com base em projectos 
efectuados durante o último ano, e em obras que se encontram presentemente em curso. 
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Deste modo, as estimativas de custos de investimento da barragem, órgãos hidráulicos e 
da Campanha de Prospecção são as apresentadas nos Quadros seguintes. 

Quadro 5.4 - Estimativa de custos da barragem de Almejafas. – Solução A  

Designação dos Trabalhos Un Quantidades 
estimadas 

Custo 
unitário 
(contos) 

Custo 
total 

(contos) 
1 - Barragem     

1..1 - Escavação     
1.1.1 - Escavação para saneamento da fundação da barragem em 

terreno de qualquer natureza, incluindo carga, transporte a 
uma distância inferior a 2 km, descarga e arrumação em 
depósito m3 48,4 0,6 29040 

1.2 - Enrocamentos     
1.2.1 - Desmonte, processamento, colocação incluindo transporte 

até à obra, espalhamento e compactação de enrocamento 
seleccionado de dimensão máxima 0.075m, proveniente de 
mancha de emprestimo localizada a uma distância máxima 
de 2 km m3 16362 2,5 40905 

1.2.2 - Desmonte, processamento, colocação incluindo transporte 
até à obra, espalhamento e compactação de enrocamento 
de transição de dimensão máxima 0.20m, proveniente de 
mancha de emprestimo localizada a uma distância máxima 
de 2 km m3 15372 2 30744 

1.2.3 -  Desmonte, processamento, colocação incluindo transporte 
até à obra, espalhamento e compactação de enrocamento 
central de dimensão máxima 0.60m, proveniente de mancha 
de emprestimo localizada a uma distância máxima de 2 km m3 164988 1,6 263981 

1.2.4 -  Desmonte, processamento, colocação incluindo transporte 
até à obra, espalhamento e compactação de enrocamento 
de protecção de jusante de dimensão mínima 0.10m e 
máxima 0.40m, proveniente de mancha de empréstimo 
localizada a uma distância máxima de 2 km m3 7600 2 15200 

1.3 - Cortina de impermeabilização no paramento da barragem     
 Fornecimento e aplicação de betão armado para realização 

de cortina de impermeabilização de montante, incluindo 
todos os trabalhos necessários m2 9850 10 98500 

1.4 - Coroamento:     
1.4.1 - Fornecimento e aplicação de betão armado para realização 

de pavimento do coroamento da barragem, incluindo todos 
os trabalhos necessários m2 3360 8 26880 

1.4.2 - Fornecimento e colocação de guardas do coroamento da 
barragem constituídas por elementos pré-fabricados de 
betão, incluindo todos os trabalhos necessários ml 840 7,5 6300 

1.5 - Galeria de injecções:     
1.5.1 - Escavações:     

 Escavação em terreno de qualquer natureza para 
implantação da galeria, incluindo carga, transporte a uma 
distância inferior a 2000m, descarga e arrumação em 
depósito m3 2565 0,6 1539 

1.5.2 -  Betão armado:     
 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 para execução 

de galeria, incluindo aço, cofragem e todos os trabalhos 
necessários m3 2172 40 86880 
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Designação dos Trabalhos Un Quantidades 
estimadas 

Custo 
unitário 
(contos) 

Custo 
total 

(contos) 
1.6 - Cortina de impermeabilização da barragem     

1.6.1 -  Verba global para realização de cortina de 
impermeabilização na fundação da barragem (estimado) vg 1 95000 95000 

1.7 - Instrumentação     
1.7.1 - Verba global para fornecimento, montagem e leitura de 

equipamentos de medição e controlo de execução da obra 
(estimado) vg 1 25000 25000 

1.8 -  Diversos     
1.8.1 - Execução de caminhos de acesso definitivos ao coroamento 

e aos vários orgãos da barragem (estimado) vg 1 7500 7500 
1.8.2 - Limpeza da albufeira, incluindo corte de árvores, arbustros e 

plantas rasteiras e destruição ou remoção dos produtos 
resultantes para fora da zona da albufeira (estimado) vg 1 5000 5000 

TOTAL 732469 

Quadro 5.5 - Estimativa de custos da barragem de Almejafas.  Solução B 

Designação dos Trabalhos Un Quantidades 
estimadas 

Custo 
unitário 
(contos) 

Custo 
total 

(contos) 

1 - Barragem     

1.1 - Escavação     

 Escavação para saneamento da fundação da barragem em 
terreno de qualquer natureza, incluindo carga, transporte a 
uma distância inferior a 2 km, descarga e arrumação em 
depósito m3 15488 0,6 9292,8 

1.2 - Betão     

1.2.1 - Fornecimento, colocação, espalhamento e compactação de 
betão com cilindros, incluindo transporte e todos os 
equipamentos e trabalhos necessários m3 55600 15 834000 

1.2.2 - Fornecimento e colocação de betão convencional na fundação 
e no paramento de montante, incluindo transporte e todos os 
equipamentos e trabalhos necessários m3 8825 20 176500 

1.3 -  Coroamento      

1.3.1 -  Fornecimento e aplicação de betão armado para realização de 
pavimento do coroamento da barragem, incluindo todos os 
trabalhos necessários m2 2520 8 20160 

1.3.2 -  Fornecimento e aplicação de betão armado para realização de 
muretes de protecção do coroamento da barragem, incluindo 
aço, cofragem e todos os trabalhos necessários m3 202 25 5050 

1.4 - Galeria de injecções     

1.4.1 - Betão pré-fabricado     
 Fornecimento e colocação de elementos pré-fabricados de 

betão com a geometria definida, incluindo transporte e todos 
os trabalhos necessários ml 285 200 57000 

1.5 - Cortina de impermeabilização da barragem     
 Verba global para realização de cortina de impermeabilização 

na fundação da barragem (estimado) vg 1 95000 95000 
1.6 - Instrumentação     
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Designação dos Trabalhos Un Quantidades 
estimadas 

Custo 
unitário 
(contos) 

Custo 
total 

(contos) 
 Verba global para fornecimento, montagem e leitura de 

equipamentos de medição e controlo de execução da obra 
(estimado) vg 1 25000 25000 

1.7 -  Diversos     
1.7.1 - Execução de caminhos de acesso definitivos ao coroamento e 

aos vários orgãos da barragem (estimado) vg 1 7500 7500 
1.7.2 - Limpeza da albufeira, incluindo corte de árvores, arbustros e 

plantas rasteiras e destruição ou remoção dos produtos 
resultantes para fora da zona da albufeira (estimado) vg 1 5000 5000 

TOTAL 1234503 

Quadro 5.6 -  Estimativa orçamental dos órgãos hidráulicos da barragem de Almejafas. 
(Solução A - barragem em enrocamento) 

Designação dos Trabalhos Un Quantidades 
estimadas 

Custo 
unitário 
(contos) 

Custo 
total 

(contos) 
1 - Ensecadeiras vg 1 3000 3000 
2 - Derivação provisória e circuito hidráulico (tomada de água 

e descarga de fundo)     
2.1 - Movimentos de terras     

 Escavação em rocha e terreno ripável, 50/50%) m3 320 1.5 480 
2.2 - Construção Civil:     

2.2.1 - Betão B30, na torre de tomada, passadiço e estrutura de 
saída da descarga de fundo, incluindo armaduras e 
cofragens  m3 80 90 7200 

2.2.2 - Betão B25, no envolvimento da conduta de descarga de 
fundo e conduta de aspiração da estação EE1, incluindo 
armaduras e cofragens m3 200 30 6000 

2.2.3 - Fornecimento e colocação de conduta de betão armado 
pré-esforçado com DN 1000 m 80 50 4000 

2.2.4 - Enrocamento de protecção na saída da descarga de fundo m3 40 4 160 
2.3 - Equipamentos hidro e electromecânicos:     

 Grelhas, comportas vagão, válvulas, ponte rolante, ...) vg 1 15000 15000 
3 - Descarregador de cheias em canal     

3.1 - Movimentos de terras     
 Escavação (em rocha e terreno ripável, 50/50%) m3 800 1.5 1200 

3.2 - Construção Civil:     
 Betão B30, na soleira e canal do descarregador incluindo 

armaduras e cofragens m3 610 40 24400 
3.3 -  Ensaio em modelo reduzido do descarregador vg 1 3000 3000 

TOTAL 67290 
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Quadro 5.7 -  Estimativa orçamental dos órgãos hidráulicos da barragem de Almejafas. 
(solução de barragem em betão compactado com cilindros, BCC) 

Designação dos Trabalhos Un Quantidades 
estimadas 

Custo 
unitário 
(contos) 

Custo 
total 

(contos) 
1 - Ensecadeiras vg 1 1000 1000 
2 - Derivação provisória e circuito hidráulico (tomada de água 

e descarga de fundo)     
2.1 - Construção Civil:     

2.1.1 - Betão B30, nas obras da tomada de água e estrutura de 
saída da descarga de fundo, incluindo armaduras e 
cofragens  m3 40 50 2000 

2.1.2 - Betão B25, no envolvimento da conduta de descarga de 
fundo e conduta de aspiração da estação EE1.2, incluindo 
armaduras e cofragens m3 300 30 9000 

2.1.3 - Fornecimento e colocação de conduta de betão armado 
pré-esforçado com DN 1000 m 16 50 800 

2.1.3 - Fornecimento e colocação de conduta em aço com DN 
1000 m 16 70 1120 

2.1.4 - Enrocamento de protecção na saída da descarga de fundo m3 40 4 160 
2.2 - Equipamentos hidro e electromecânicos:     

 Grelhas, comportas vagão, válvulas, ponte rolante, ...) vg 1 15000 15000 
3 - Descarregador de cheias em canal     

3.1 - Construção Civil:     
3.1.1 - Betão B30, na soleira e canal do descarregador incluindo 

armaduras e cofragens m3 150 40 6000 
3.2 - Ensaio em modelo reduzido do descarregador vg 1 3000 3000 

TOTAL 39430 

Quadro 5.8 – Campanha de prospecção 

Actividade Quant. Custo 
unitário 
(contos) 

Custo 
unitário 
(contos)

1. Prospecção Sísmica    
1.1 Perfis sísmicos com 60 m 6 60 360 

2. Prospecção Mecânica    
2.1 Poços de Prospecção c/3-4m 12 10 120 
2.2. Sondagens    
2.2.1 Transporte de sonda e montagem de estaleiro 1 600 600 
2.2.2 Instalação de sonda em cada local 5 50 250 
2.2.3 Realização de sondagens à rotação 150 20 3000 

3. Ensaios in situ    
3.1 Ensaios Lugeon 30 50 1500 

4. Ensaios Laboratoriais    
4.1 Desgaste do tipo Los Angeles 8 22 176 

4.2 Compressão Simples em Rocha (medição de  E, ν, σu) 8 16 128 

4.3 "Point Load Test" 24 6 144 

TOTAL 6278 
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O custo total da barragem de Almejafas para as soluções A e B é de cerca de 806 000 e 
1280 000 contos, respectivamente. 

5.3 - AÇUDE DO VASCÃO 

5.3.1 - Tipo e concepção geral do açude 

A construção do açude do Vascão tem por finalidade criar uma albufeira a montante com 
condições para se efectuar a derivação de parte dos volumes afluentes à secção do 
açude para a albufeira de Almejafas, através de uma tomada de água/estação elevatória 
a construir numa das margens. Para minimizar os impactes da obra no regime natural do 
rio, optou-se pela construção de um açude galgável de betão, com perfil de gravidade, 
com 4 m de altura (em relação ao leito natural) no trecho galgável e 8 m no techo não 
galgável. De acordo com os elementos topográficos disponíveis verifica-se que esta obra 
deverá permitir criar uma albufeira com um volume útil de cerca de 20 000 m3 entre os 
níveis de NPA e NmE definidos, cotas 122 e 119 m, respectivamente. 

No Desenho 9 apresenta-se um perfil e planta do açude do Vascão. O paramento de 
montante é vertical estando o paramento  de jusante, na zona do trecho galgável, 
inclinado a 1:1,25 (V:H). O trecho galgável do açude, com 55 m de largura, é constituído 
por uma soleira descarregadora do tipo WES, um pequeno troço de canal a jusante 
seguido por uma bacia de dissipação de energia do tipo do BUREC, modelo 
recomendado para caudais de dimensionamento que apresentem reduzidos números de 
Froude na secção de entrada na bacia, o que é o caso devido à reduzida queda 
provocada pelo açude. 

Sobre o trecho galgável será construído um passadiço apoiado em pilares,  dividindo o 
trecho galgável em cinco vãos iguais com cerca de 10,5 m de vão útil entre pilares. A 
construção do passadiço possibilitará o trânsito de peões e eventualmente, motociclos 
entre as duas margens, o que permitirá substituir um pontão antigo e em mau estado de 
conservação que é galgado com frequência por se encontrar a uma cota reduzida, 
localizado cerca de 200 m a jusante do açude. 

O açude será equipado com uma descarga de fundo para permitir o esvaziamento da 
albufeira bem como o controle da deposição de material sólido a montante do açude, em 
especial na zona da tomada de água. 
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5.3.2 - Níveis de exploração da albufeira 

O nível de pleno armazenamento, coincidente com a cota da crista do trecho galgável, foi 
fixado à cota 122,0 m. O nível mínimo de armazenamento foi fixado três metros abaixo, à 
cota 119,0 m.  

5.3.2.1 - Dimensionamento hidráulico do descarregador 

5.3.2.1.1 - Caudais de cheia 

O dimensionamento do trecho galgável que funciona como um descarregador em 
funcionamento quase permanente durante o período do ano de maiores afluências foi 
efectuado para o caudal associado ao período de retorno de 500 anos, tendo contudo 
sido verificadas as condições de funcionamento para o caudal com período de retorno de 
5000 anos. 

De acordo com o estudo hidrológico apresentado no Volume I - Caracterização dos 
Recursos Naturais e Determinação das Necessidades Hídricas do Empreendimento, 
obtiveram-se os seguintes caudais de ponta na secção do açude do Vascão (secção da 
Alternativa 1): 

Para,    

♦ T=100 anos ...............Qp=505 m3/s; 

♦ T=500 anos ...............Qp=650 m3/s; 

♦ T=5000 anos .............Qp=850 m3/s; 

5.3.2.1.2 - Determinação das cotas do NMC e do coroamento 

A determinação do nível de máxima cheia, NMC, resulta do dimensionamento hidráulico 
do descarregador (trecho galgável). Tal como referido, adoptou-se uma soleira 
descarregadora com perfil do tipo WES sendo o caudal descarregado determinado por 
uma expressão do tipo: 

Q=C L (2g)0,5 H1,5 

Com,  

Q – caudal descarregado (m3/s); 

C – coeficiente de vazão (-); 
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L – largura efectiva da soleira (m); 

H – carga hidráulica sobre a crista (m). 

Para o caudal de dimensionamento do descarregador verifica-se que ocorre o 
afogamento da crista por jusante, contudo, de acordo com (BUREC, 1987) para a 
situação verificada: carga hidráulica a montante da crista superior ao dobro da altura de 
afogamento da crista,  a redução do coeficiente de vazão é inferior a 2% do valor de C 
obtido para a situação sem afogamento a jusante. 

Para contabilizar a contracção provocada pelos pilares foi determinada a largura efectiva, 
L, da soleira descarregadora através da expressão: 

L =L’ – (2 n Kp +Ke) H  

Com,  

L’ – largura útil da soleira (m); 

n – número de pilares (-); 

Kp – coeficiente de contracção dos pilares (-); 

Ke – coeficiente de contracção dos encontros (-); 

H – carga hidráulica sobre a crista (m). 

Tendo sido dividido em cinco vãos o trecho galgável verifica-se a existência de quatro 
pilares, tendo-se admitido que cada pilar terá 0,5 m de espessura o que conduz a uma 
largura útil da soleira de 53 m. 

No Quadro 5.9 apresenta-se a variação do coeficiente da vazão e do caudal 
descarregado com a carga hidráulica sobre a crista. Para realizar estes cálculos 
considerou-se que a carga de definição geométrica é de 3 m o que, sendo a profundidade 
a montante, P, de 4 m, leva a obter P/Hd=1,33 a que corresponde um coeficiente de 
vazão para a carga de definição, Cd, de cerca de 0,49. 
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Quadro 5.9 - Capacidade de vazão do descarregador do açude do Vascão 

H H/Hd C/Cd C L Q
1,0 0,33 0,88 0,43 52,82 98,82
2,0 0,67 0,95 0,47 52,64 300,70
2,5 0,83 0,98 0,48 52,55 432,77
3,0 1,00 1,00 0,49 52,46 579,51
3,2 1,07 1,01 0,50 52,42 646,91 ~T=500 anos
3,5 1,17 1,02 0,50 52,37 743,59
3,8 1,27 1,03 0,50 52,32 848,59 ~T=5000 anos
4,0 1,33 1,04 0,51 52,28 924,72

 

Pela análise do Quadro anterior verifica-se que para o caudal de ponta com período de 
retorno de 500 anos de cerca de 650 m3/s, a carga atingida a montante da crista é de 3,2 
m. Deste modo, a cota do NMC resulta igual a 122,0 + 3,2  ≈125,2. 

Dada a reduzida dimensão da albufeira, capacidade de armazenamento e área inundada 
inferiores a 50 000 m3 e 20 000 m2, respectivamente, e tratando-se de um açude de 
betão de perfil de gravidade, com um extenso trecho galgável, considerou-se uma folga 
reduzida, 0,80 m, fixando-se, assim , o coroamento à cota 126,00 m. Para o caudal com 
período de retorno de 5000 anos, cerca de 850 m3/s, é atingida a  montante uma carga 
de 3,8 m, ou seja, a cota 125,8 m que é ainda inferior à cota fixada para o coroamento. 

5.3.2.1.3 - Dimensionamento da bacia de dissipação 

As formas geométricas da bacia de dissipação apresentam-se no Desenho 9. A bacia de 
dissipação tem 55 m de largura e cerca de 16 m de comprimento, estando o escoamento 
sobre a bacia confinado por muros laterais que asseguram a transição para o leito natural 
da ribeira. Como já foi referido, o dimensionamento da bacia teve por base o modelo 
apresentado em BUREC (Design of Small Dams, 1987) e que se considera adequado 
para situações em que o número de Froude do escoamento à entrada da bacia é inferior 
a 4,5, como se verificou ser o caso. Para o caudal com período de retorno de 500 anos o 
número de Froude do escoamento à entrada da bacia é de apenas 3,5.  

Para determinar a altura de água do escoamento à entrada da bacia de dissipação foram 
desprezadas as perdas de carga ao longo do pequeno canal de transição entre a soleira 
descarregadora e a entrada da bacia. 

Para determinar os níveis de água atingidos imediatamente a jusante da bacia de 
dissipação, e que interferem no seu dimensionamento, procedeu-se à estimativa da curva 
de vazão natural da ribeira do Vascão. Para tal foram levantados perfis transversais do 
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rio ao longo de uma distância de cerca de 2 km a jusante do açude, tendo-se 
posteriormente calculado as características da curva de regolfo para diversos caudais 
recorrendo ao programa HEC-2 do Army Corps of Engineers. Os resultados obtidos, 
referentes a uma secção cerca de 100 m a jusante do açude estão indicados na Figura 
5.2. 

Caudais Cotas
(m3/s) (m)

50 119.7
100 120.3
250 121.4
500 122.5
650 123.1
750 123.4
850 123.7

Curva de vazão da ribeira do Vascão na secção a jusante do açude

Perfil transversal da ribeira do Vascão na secção a jusante do açude
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Figura 5.2 - Curva de vazão e perfil transversal da ribeira do Vascão na secção a jusante do 
açude 

5.3.2.1.4 - Descarga de fundo 

A descarga de fundo é constituída por uma conduta com 0,5 m de diâmetro, seccionada a 
montante por uma comporta plana do tipo válvula mural manobrada a partir do 
coroamento do açude. A descarga de fundo tem por finalidade permitir o esvaziamento 
da albufeira criada pelo açude e permitir a passagem de material sólido para jusante 
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contribuindo, assim, para melhorar as condições de derivação (desassoreamento)  junto 
à tomada de água. 

Dada a elevada afluência de material sólido prevista na secção do açude, cerca de 
86 000 m3 anuais, a descarga de fundo deverá funcionar anualmente: no período do 
inverno, em que se verifica a principal derivação de caudais e também é maior a 
afluência de material sólido, poderão ser melhoradas as situações de assoreamento junto 
à tomada de água através da abertura controlada da comporta de regulação; no período 
de verão, em que não se prevê a derivação de caudais a partir do Vascão, a descarga de 
fundo deverá manter-se aberta permitindo a realização de operações de remoção de 
material sólido depositado em excesso na albufeira. 

5.3.3 - Estimativa orçamental 

No Quadro 5.10 apresenta-se a estimativa orçamental da construção do açude do 
Vascão. O valor global estimado é de cerca de 145 000 contos. 

Quadro 5.10 – Estimativa orçamental do açude do Vascão 

Designação dos Trabalhos Un Quantidades 
estimadas 

Custo 
unitário 
(contos) 

Custo 
total 

(contos) 
1 - Ensecadeiras vg 1 5000 5000 
2 - Movimentos de terras     

 Escavação em rocha e terreno ripável, 50/50%) m3 2500 2 5000 
3 - Construção Civil:     

 Betão para construção do corpo do açude incluindo 
armaduras e cofragens  m3 4600 25 115000 

 Betão em muros, pilares, lajes e vigas, incluindo 
armaduras e cofragens m3 350 50 17500 

4 - Derivação provisória e descarga de fundo vg 1 2500 2500 
 TOTAL 145000 

 

5.4 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 

5.4.1 - Estação Elevatória EE1.1 

5.4.1.1 - Concepção geral 

A estação elevatória EE1.1 localiza-se imediatamente a montante do açude do Vascão, 
na margem esquerda, e tem por finalidade bombear os caudais que são captados na 
albufeira do açude derivando-os para a albufeira da barragem de Almejafas, que funciona 
como reservatório do sistema, através da conduta elevatória CE1. 
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De acordo com os resultados da simulação de exploração das albufeiras (vide Capítulo 3) 
o caudal máximo a elevar a partir da albufeira do açude para Almejafas é de 0,250 m3/s. 
A altura geométrica é de 27 m (desnível entre o nível mínimo no açude e o NPA de 
Almejafas) sendo a altura manométrica de cerca de 35 m (inclui as perdas de carga na 
conduta elevatória e no circuito hidráulico da estação).  

Nos Desenhos 10 a 13 apresentam-se plantas, cortes e alçados da estação elevatória 
EE1.1. 

A captação de água na albufeira do açude é feita entre as cotas 119 (NmE) e 122 (NPA), 
podendo contudo o nível de água atingir cotas significativamente superiores quando o 
açude se encontra a descarregar (situação muito frequente no principal período de 
funcionamento da estação que é o Inverno). Desta forma a solução a adoptar terá que 
ser adequada para funcionar sujeita a uma variação do nível de água na aspiração 
significativa. Das soluções disponíveis a que apresenta menores custos consiste na 
utilização de grupos submersíveis instalados dentro de uma camâra de betão com a 
entrada protegida por grelhas e com ranhuras para ensecadeiras.  Para a selecção do 
equipamento foram consultados fornecedores que para a situação em estudo indicaram 
os equipamentos tecnicamente mais adequados e com melhores rendimentos. De 
salientar que para os caudais e alturas manométricas em causa existem vários 
equipamentos electrobomba adequados no mercado. 

O restante equipamento está localizado no interior de um pequeno edificio térreo onde se 
localizam as válvulas e acessórios e os quadros eléctricos, localizando-se o posto de 
transformação num abrigo elevado contíguo. 

No que respeita ao equipamento electromecânico serão instaladas: válvulas de 
seccionamento a montante e a jusante dos grupos, válvulas de retenção nas condutas de 
compressão, filtros, compressores, ponte rolante, dispositivos para protecção na situação 
de ocorrência de regimes transitórios (caso se verifique necessário), medidores de caudal 
e ventiladores. 

A estação elevatória EE1.1 será alimentada pela rede da SLE, Electricidade do Sul. 

As instalações eléctricas constarão essencialmente de transformadores, baterias, 
quadros eléctricos e circuitos de força motriz, comando e iluminação e tomadas. 

Na plataforma exterior existirá uma câmara para instalar um medidor de caudal na 
conduta de compressão. 
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 Prevê-se que possa ser implementado um comando automático das instalações com 
exploração semi-abandonada, com possibilidade de televigilância e telecomando a partir, 
por exemplo, de um centro de operações a localizar no Empreendimento turístico. 

5.4.1.2 - Número e potência dos grupos 

A escolha do número de grupos depende de inúmeros factores de que se destacam os 
caudais e as potências envolvidas, a variação dos caudais e o tipo de comando, os 
rendimentos dos grupos e o custo da obra, incluindo o equipamento electromecânico, as 
instalações eléctricas e a construção civil. 

A potência P, inerente a cada grupo é dada por: 

P = (9,8 x p x Q x H) / (1000 x r) 

Onde: 

P - potência  (kW) 

p - peso específico (kgf/m 3) 

Q - caudal (m 3/s) 

H - altura manométrica  total (m) 

r - rendimento do grupo de bombagem 

Tendo em conta as características da estação elevatória e ponderando outros parâmetros 
importantes, com seja a gama de oferta dos fabricantes destes equipamentos, optou-se 
pela utilização dos seguintes grupos de bombagem, tendo-se optado por instalar um 
grupo de reserva em virtude da esperada dificuldade em garantir no local uma rápida 
assistência  técnica: 

Tipo de grupos...........................................................submersíveis de eixo vertical 

Número de grupos .............................................................................................2+1 

Caudal unitário........................................................................................0,125 m3/s 

Altura geométrica máxima ...............................................................................27 m 

Altura manométrica máxima ............................................................................35 m 
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Potência absorvida por cada grupo ...............................................................62 kW 

De acordo com as consultas efectuadas foi possível pré-seleccionar grupos com 
rendimentos muito bons, de cerca de 80%, para estas condições de funcionamento. 

5.4.1.3 - Sistema de comando 

O sistema de comando do funcionamento dos grupos será bastante simples. O comando 
principal será dado em função da detecção de níveis de água na albufeiras do açude do 
Vascão e de Almejafas. Assim, os grupos entrarão normalmente em funcionamento 
quando, em ambas as albufeiras, os níveis de água se encontrarem entre os NmE e 
NPA. Com o objectivo de concentrar os períodos diários de bombagem em horas de 
vazio, com tarifa energética mais baixa, o caudal nominal dos grupos foi fixado de forma 
a poderem funcionar em apenas 12 horas diárias o que permite utilizar um temporizador 
para colocar a estação em funcionamento no período desejado. 

Como indicado na simulação da exploração das albufeiras (vide Capítulo 3), deverá ser 
definido para cada mês (repetindo-se todos os anos) uma determinada cota limite a 
atingir em Almejafas com a derivação de água a partir do Vascão, de forma a aproveitar 
ao máximo as afluências próprias da albufeira de Almejafas. Quando esta situação se 
verifica (nível máximo do mês atingido) o funcionamento da estação deverá ser 
interrompido até se iniciar o mês seguinte ou caso o nível de água entretanto desça. 

Complementando o sistema de comando por detecção de níveis, a medição de caudais 
no debitímetro, a instalar na conduta de compressão, permitirá detectar a passagem de 
caudais anormalmente elevados que podem ser provocados por uma ruptura na conduta. 
Nesta eventualidade deverá ser dada automaticamente ordem de paragem aos grupos. 

5.4.1.4 - Estimativa orçamental 

No Quadro 5.11 apresenta-se a estimativa orçamental da construção da estação 
elevatória EE1.1 O valor global estimado é de cerca de 64 500 contos. 
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Quadro 5.11 – Estimativa orçamental da estação elevatória EE 1.1 

Designação dos Trabalhos Un Quantidades 
estimadas 

Custo 
unitário 
(contos) 

Custo 
total 

(contos) 
1 -  Movimentos de terras e protecção de taludes     

1.1 - Escavação (essencialmente em terreno ripável) m3 3000 1,2 3600 
1.2 - Gabiões m3 500 12 6000 

2 - Construção Civil:     
2.1 - Betão em fundações e lajes de fundo  m3 20 30 600 
2.2 - Betão em muros, pilares, lajes e vigas, incluindo 

armaduras e cofragens m3 180 55 9900 
2.3 - Alvenarias, serralharias e acabamentos vg 1 5000 5000 

3 - Equipamentos mecânicos e electromecânicos:     
3.1 - Grupos electrobomba, Punit=62kW un 3 3600 10800 
3.2 - Tubagens, válvulas e acessórios, pórtico vg 1 16600 16600 

4 - Equipamento eléctrico vg 1 12000 12000 
TOTAL 64500 

5.4.2 - Estação Elevatória EE1.2 

5.4.2.1 - Concepção geral 

A estação elevatória EE1.2 localiza-se junto à barragem de Almejafas, na margem 
esquerda, e tem por finalidade bombear os caudais que são captados na albufeira da 
barragem derivando-os para o reservatório de regulação situado no Empreendimento 
Turístico, através da conduta elevatória CE2. 

De acordo com a análise das necessidades de água para consumo no Empreendimento 
(vide Capítulo 7 do Volume I), o caudal máximo a elevar a partir da albufeira de Almejafas 
é de 0,106 m3/s. A altura geométrica máxima é de 102 m (desnível entre o NmE na 
albufeira de Almejafas e o nível máximo do reservatório de regulação) sendo a altura 
manométrica máxima de cerca de 115 m (inclui as perdas de carga na conduta elevatória 
e no circuito hidráulico da estação).  

Nos Desenhos 16 a 18 apresentam-se plantas, cortes e alçados da estação elevatória 
EE1.2. 

A captação de água na albufeira de Almejafas é feita entre as cotas 132 (NmE) e 146 
(NPA).  Para a selecção do equipamento foram consultados fornecedores que para as 
situações em estudo indicaram os equipamentos tecnicamente mais adequados e com 
melhores rendimentos. 
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Os grupos electrobomba e restantes equipamentos electromecânico está localizado no 
interior de um pequeno edifício térreo onde se localizam também os quadros eléctricos, 
localizando-se o posto de transformação num abrigo elevado contíguo. 

 No que respeita ao equipamento electromecânico serão instaladas: válvulas de 
seccionamento a montante e a jusante dos grupos, válvulas de retenção nas condutas de 
compressão, filtros, compressores, ponte rolante, dispositivos para protecção na situação 
de ocorrência de regimes transitórios (caso se verifique necessário), medidores de caudal 
e ventiladores. 

A estação elevatória EE1.2 será alimentada pela rede da SLE, Electricidade do Sul. 

As instalações eléctricas constarão essencialmente de transformadores, baterias, 
quadros eléctricos e circuitos de força motriz, comando e iluminação e tomadas. 

Na plataforma exterior existirá uma câmara para instalar um medidor de caudal na 
conduta de compressão. 

 Prevê-se que possa ser implementado um comando automático das instalações com 
exploração semi-abandonada, com possibilidade de televigilância e telecomando a partir, 
por exemplo, de um centro de operações a localizar no Empreendimento turístico. 

5.4.2.2 - Número e potência dos grupos 

Tendo em conta as características da estação elevatória e ponderando outros parâmetros 
importantes, com seja a gama de oferta dos fabricantes destes equipamentos, optou-se 
pela utilização dos seguintes grupos de bombagem, tendo-se optado por instalar um 
grupo de reserva em virtude da esperada dificuldade em garantir no local uma rápida 
assistência  técnica: 

Tipo de grupos......................................................multicelulares de eixo horizontal 

Número de grupos .............................................................................................3+1 

Caudal unitário........................................................................................0,036 m3/s 

Altura geométrica máxima .............................................................................102 m 

Altura manométrica máxima ..........................................................................115 m 

Potência absorvida por cada grupo ...............................................................57 kW 
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De acordo com as consultas efectuadas foi possível pré-seleccionar grupos com 
rendimentos aceitáveis, cerca de 70%, para estas condições de funcionamento. 

5.4.2.3 - Sistema de comando 

O sistema de comando do funcionamento dos grupos será bastante simples. O comando 
principal será dado em função da detecção de níveis de água na albufeira de Almejafas e 
no reservatório de regulação do Empreendimento. Os grupos entrarão normalmente em 
funcionamento quando os níveis de arranque dos grupos forem atingidos no reservatório 
e pararão quando, devido à redução do consumo o nível de água e se atingirem os 
respectivos níveis de paragem dos grupos. O arranque dos grupos só se verifica caso a 
albufeira de Almejafas esteja acima do NmE. 

 Complementando o sistema de comando por detecção de níveis, a medição de caudais 
no debitímetro, a instalar na conduta de compressão, permitirá detectar a passagem de 
caudais anormalmente elevados que podem ser provocados por uma ruptura na conduta. 
Nesta eventualidade deverá ser dada automaticamente ordem de paragem aos grupos. 

5.4.2.4 - Estimativa orçamental 

No Quadro 5.12 apresenta-se a estimativa orçamental da construção da estação 
elevatória EE1.2 O valor global estimado é de cerca de  53 690 contos. 

Quadro 5.12 – Estimativa orçamental da estação elevatória EE 1.2 

Designação dos Trabalhos Un Quantidades 
estimadas 

Custo 
unitário 
(contos) 

Custo 
total 

(contos) 
1 -  Movimentos de terras e protecção de taludes     

1.1 - Escavação (essencialmente em terreno ripável) m3 200 1,2 240 
1.2 - Aterro m3 100 1 100 

2 - Construção Civil:     
2.1 - Betão em fundações e lajes de fundo  m3 30 30 900 
2.2 - Betão em muros, pilares, lajes e vigas, incluindo 

armaduras e cofragens m3 90 55 4950 
2.3 - Alvenarias, serralharias e acabamentos vg 1 8000 8000 

3 - Equipamentos mecânicos e electromecânicos:     
3.1 - Grupos electrobomba, Punit=57kW un 4 2500 10000 
3.2 - Tubagens, válvulas e acessórios, ponte rolante vg 1 17000 17000 

4 - Equipamento eléctrico vg 1 12500 12500 
TOTAL 53690 
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5.5 - REDE DE ADUÇÃO 

5.5.1 - Conduta elevatória CE1 

5.5.1.1 - Introdução 

A elevação de água entre o açude localizado na ribeira do Vascão e a albufeira de 
Almejafas será efectuada pela conduta elevatória – CE1. 

5.5.1.2 - Traçado da conduta elevatória 

Para a definição do traçado da rede de adução procurou-se, sempre que possível, 
implantar a conduta ao longo de estradas e caminhos rurais existentes, tendo em vista a 
maior facilidade de acesso para a execução das obras, bem como melhorar as condições 
de exploração e manutenção futuras. 

Assim, o traçado foi definido em função da localização da origem e do local de entrega da 
água e da conjugação dos seguintes critérios principais: 

♦ aproveitamento dos caminhos rurais existentes; 

♦ redução do número de acessórios; 

♦ implantação ao longo dos limites de propriedade. 

Durante a elaboração do presente Estudo Prévio, e com base na topografia de pormenor 
efectuada à escala 1:5000, procedeu-se ao ajustamento do traçado da rede de adução, 
tendo em atenção os critérios anteriormente definidos. 

A conduta CE1 será instalada ao longo do caminho rural que efectua a ligação entre o 
Mingordo e Diogo Martins. Este troço com um desenvolvimento predominantemente no 
sentido sudeste-nordoeste possui um comprimento total de cerca de 700 m. 

No Desenho 14 apresenta-se à escala 1:5000 o traçado da conduta elevatória CE1. 

5.5.1.3 - Cálculo do caudal de dimensionamento 

O dimensionamento da rede de adução é condicionado pela posição altimétrica da 
origem de água face ao local de entrega da água e deve ser efectuado de modo a 
assegurar o transporte de determinados caudais que conduzam a uma solução global 
equilibrada, quer em termos de custo, quer do ponto de vista das condições de 
funcionamento. 
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O caudal de dimensionamento da tubagem a instalar entre o açude a construir na ribeira 
do Vascão e a barragem a construir na ribeira de Almejafas foi determinado no capítulo 
referente à simulação de exploração da albufeira (vide Capítulo 3). 

O caudal de dimensionamento do troço de tubagem de ligação entre o açude e a 
albufeira de Almejafas é de 250 l/s. 

5.5.1.4 - Tipo de tubagem e acessórios 

O dimensionamento da conduta será efectuado tendo em consideração critérios de 
ordem económica, isto é, deverão ter-se em consideração os custos de investimento a 
realizar na rede de adução, na estação elevatória e os consumos de energia. 

Efectivamente, tratando-se de um sistema por bombagem, a atribuição dos valores dos 
diâmetros às condutas, ao influenciar os valores das alturas manométricas de elevação, 
justifica a consideração dos valores económicos inerentes, já que os encargos de 
instalação e exploração variarão em sentido inverso: um aumento do valor da altura 
manométrica de elevação conduz, por um lado, a uma redução dos diâmetros das 
condutas, pelo aumento da disponibilidade de carga hidráulica resultante, e por outro lado 
conduz a um aumento dos encargos de exploração com a energia eléctrica de 
accionamento dos grupos electrobomba. 

Para a obtenção da solução mais económica utilizou-se a técnica da programação linear, 
pela qual é possível determinar, através de um processo iterativo a solução de menor 
custo. 

Nesta fase do estudo foram determinados os diâmetros, as classes de pressão e os 
materiais a utilizar nas tubagens. 

Como a base de todo o cálculo é o custo das tubagens e as respectivas perdas de carga, 
foi necessário definir o tipo de material a aplicar na constituição das condutas. 

Face aos materiais disponíveis no mercado, e tendo em consideração as relações 
custo/qualidade/facilidade de instalação, adoptou-se no Estudo Prévio por: tubagens de 
betão, PVC e PEAD. 

A optimização de diâmetros foi feita através de um programa de cálculo automático 
baseado no Modelo Simplex modificado. A selecção dos diâmetros candidatos foi feita, 
através da equação da continuidade, admitindo velocidades máximas de 1,7 m/s e 
mínimas de 0,5 m/s. 
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As perdas de carga contínuas foram determinadas pela fórmula de Colebrook-White, 
admitindo uma rugosidade de 0,1 mm para as condutas de betão e 0,03 mm para as 
condutas em PVC e PEAD. Para além das perdas de carga contínuas, teve-se 
igualmente em consideração as perdas de carga localizadas nos diversos acessórios. 
Relativamente às perdas de carga localizadas considerou-se um valor igual a 10% das 
perdas de carga contínuas nos troços. 

O desenvolvimento total da conduta CE1 em planta é de 686 m. 

No Desenho 15 apresenta-se o perfil longitudinal da conduta elevatória CE1. 

A profundidade da vala para instalação da conduta foi definida de modo a garantir a 
necessária fundação para as tubagens e um recobrimento (profundidade à geratriz 
superior) mínimo igual a 0,8 m. No Desenho 21 apresentam-se os pormenores da 
fundação da conduta e atravessamento de caminhos e linhas de água. 

A classe de tubagem foi definida essencialmente com base nas cargas hidráulicas 
estáticas previsíveis nos diversos troços e atendendo também a eventuais sobrepressões 
originadas por regimes transitórios. 

O cálculo da optimização do diâmetro a utilizar na conduta, foi efectuado tendo em 
consideração as cotas piezométricas iniciais que conduzem a uma solução óptima global. 

Apresenta-se no Quadro 5.13 o dimensionamento hidráulico da conduta CE1 com os 
materiais e diâmetros adoptados no presente Estudo Prévio. 

Quadro 5.13 – Dimensionamento hidráulico da conduta CE1. 

A
lte

rn
at

iv
a 

Material 
Diâmetro 

(mm) 
Classe 

Pressão 
Comprim. 

(m) 
Caudal 

(l/s) 
Veloc. 
(m/s) 

i unit. 
(m) 

i 
total 
(m) 

Altura 
geométrica 
de elevação 

(m) 

Altura 
manométrica 
de elevação 

(m) 

1 PVC 500 6 685,6 250 1,44 0,0030 2,28 27,0 29,3 
2 PVC 630 6 685,6 250 0,90 0,0010 0,73 27,0 27,7 
3 Betão 400 6 685,6 250 1,99 0,0078 5,90 27,0 32,9 
4 Betão 500 6 685,6 250 1,27 0,0025 1,90 27,0 28,9 
5 Betão 600 6 685,6 250 0,88 0,0010 0,76 27,0 27,8 
6 PEAD 450 6,3 685,6 250 1,84 0,0056 4,23 27,0 31,2 
7 PEAD 500 6,3 685,6 250 1,49 0,0033 2,51 27,0 29,5 
8 PEAD 630 6,3 685,6 250 1,01 0,0013 0,95 27,0 28,0 

No Quadro II.1 do Anexo II apresenta-se a análise económica efectuada para a 
determinação do diâmetro e tipo de tubagem a utilizar na conduta CE1. 
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Tal como se pode observar neste estudo, e com os elementos de base actualmente 
existentes, nomeadamente os preços das tubagens e o custo da energia eléctrica, pode 
referir-se que a conduta CE1 deverá ser constituída por tubagens de betão de 500 mm de 
diâmetro (PN6). 

Em todos os nós com acessórios previu-se a construção de maciços de amarração, 
dimensionados para os impulsos hidrostáticos correspondentes à pressão de ensaio das 
condutas. 

5.5.1.5 - Órgãos de exploração e segurança 

a) Válvula de seccionamento 

A válvula com diâmetro de 500 mm será do tipo borboleta com extremidades flangeladas. 
Esta válvula será instalada à saída da estação elevatória em caixa de secção rectangular 
em betão armado (vide Desenho 22). 

b) Descarga de fundo 

A descarga de fundo, a instalar no ponto baixo da conduta junto à estação elevatória, 
será constituída por uma válvula de seccionamento. A válvula a instalar será do tipo 
cunha com extremidades flangeadas. O diâmetro da válvula foi definido tendo em 
consideração essencialmente critérios relacionados com as suas funções de 
esvaziamento. Assim considerou-se que o diâmetro das válvulas das descargas de fundo 
deveriam ser pelo menos igual a 1/8 a 1/10 do diâmetro das condutas onde estão 
instaladas, com um diâmetro mínimo de 65 mm. 

O diâmetro da válvula de descarga de fundo da conduta CE1 será de 100 mm. 

A válvula da descarga de fundo será instalada no interior de uma caixa circular 
constituída por anéis pré-fabricados. O seu esvaziamento faz-se para uma segunda caixa 
circular, sendo o caudal escoado directamente para o terreno ou vala através de 
aberturas quadrangulares. Para esvaziar a totalidade da conduta, o volume 
remanescente na caixa deverá ser bombeado (vide Desenho 23). 

c) Dispositivos de protecção contra o golpe de aríete 

Como se está em presença de uma rede em pressão, existe a possibilidade de se virem 
a estabelecer regimes transitórios resultantes da operação das válvulas de 
seccionamento, ou da passagem dos grupos por falta de energia. Assim será necessário 
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existirem dispositivos de protecção contra o golpe de aríete e que serão indicados no 
Projecto de Execução da Estação Elevatória. 

5.5.1.6 - Estimativa orçamental 

A estimativa de custo das tubagens foi efectuada considerando os movimentos de terra, 
tubagens instaladas em vala, acessórios e equipamentos. 

Esta estimativa de custos foi elaborada com base em projectos efectuados durante o 
último ano, e em obras que se encontram presentemente em curso. 

Deste modo, a estimativa de custos de investimento da conduta CE1 é a seguinte: 

Quadro 5.14 – Estimativa de custos da conduta CE1 

Descrição Un. Quantidades 
estimadas 

Custo por unidade 
(cts) 

Custo Total         
(cts) 

1 – Movimentação de terras Un 1 1961 1961 
2 – Tubos de betão pré-esforçado 
com alma de aço assentes em 
valas com juntas elásticas, 
DN500, PN4 

m  686 17,6 12074 

3 - Acessórios Un  1 2790 2790 
TOTAL 16825 

O custo total da conduta elevatória CE1 é de 16 825 contos.  

5.5.2 - Conduta Elevatória CE2 

5.5.2.1 - Introdução 

A elevação de água entre a albufeira de Almejafas e o reservatório a construir no interior 
do Campo de Golfe será efectuada pela conduta elevatória – CE2. 

Refira-se que a jusante deste reservatório deverá ser construída uma estação elevatória 
que colocará a água em pressão para a rede de adução do Empreendimento Turístico. 

5.5.2.2 - Traçado da conduta elevatória 

Tal como foi efectuado para a conduta CE1 e para a definição do traçado da conduta 
procurou-se, sempre que possível, implantar as tubagens ao longo de estradas e 
caminhos rurais existentes, tendo em vista a maior facilidade de acesso para a execução 
das obras, bem como melhorar as condições de exploração e manutenção futuras. 
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Durante a elaboração do presente Estudo Prévio, e com base na topografia de pormenor 
efectuada à escala 1:5000, procedeu-se ao ajustamento do traçado da conduta, tendo em 
atenção os critérios anteriormente definidos no Capítulo 5.4.1.2. 

O primeiro troço da conduta CE2 será instalado ao longo do caminho rural que efectua a 
ligação entre o Mingordo e Diogo Martins. Este troço com um desenvolvimento 
predominantemente no sentido sudeste-nordoeste possui um comprimento total de cerca 
de 3708 m. A conduta elevatória após passar a oeste de Diogo Martins, cruza a estrada 
municipal EM 506, próximo do km 12. O segundo troço da conduta que se desenvolve a 
norte da EM 506, será instalado ao longo de um caminho existente. Este troço possui um 
comprimento de cerca de 1150 m. 

No Desenho 19 apresenta-se, à escala 1:5000, o traçado da conduta elevatória CE2. 

5.5.2.3 - Cálculo do caudal de dimensionamento 

No Capítulo 7 do Volume I efectuou-se a determinação do caudal fictício contínuo para o 
dimensionamento da rede de rega sob pressão do Campo de Golfe e do qual se extrai o 
valor para o mês de ponta e para o ano seco de 2178 m3/ha, a que corresponde o caudal 
fictício contínuo no pé da planta de 0,81 l/s/ha. A dotação de rega à saída do hidrante, 
considerando as tecnologias de rega a utilizar e as respectivas eficiências, assumindo o 
caudal fictício contínuo no mês de ponta o valor de 0,98 l/s/ha. Partindo do horário de 
rega estabelecido no Volume I, determinou-se o caudal específico à saída do hidrante e 
para o período de ponta e que é de 1,15 l/s/ha. 

Refira-se que as redes de rega que irão fornecer água em pressão aos hidrantes a 
localizar ao longo do Campo de Golfe, não fazem parte deste estudo. No entanto, estes 
cálculos são importantes para a determinação do caudal de dimensionamento da 
tubagem de adução a instalar entre a barragem e o reservatório de regulação, a construir 
no interior do Campo de Golfe. 

Para a área total a beneficiar de 77 ha, o caudal de dimensionamento da tubagem de 
adução será de 97,8 l/s (77 ha x 1,27 l/s/ha). Saliente-se que este valor diz respeito 
unicamente às necessidades hídricas dos espaços verdes do Empreendimento Turístico. 

No que se refere ao abastecimento urbano o volume de água necessário no mês de 
ponta é de 22 295 m3 (vide Capítulo 7 do Volume I), a que corresponde um caudal de 
8,44 l/s. 
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Desta forma, e com os elementos de base actualmente existentes, o caudal de 
dimensionamento da tubagem compreendida entre a barragem e o reservatório de 
regulação é de 106,2 l/s. 

5.5.2.4 - Tipo de tubagens e acessórios 

Tal como foi referido para a conduta CE1, o dimensionamento da conduta será efectuado 
tendo em consideração critérios de ordem económica, isto é, deverão ter-se em 
consideração os custos de investimento a realizar na rede de adução, na estação 
elevatória e os consumos de energia. 

Face aos materiais disponíveis no mercado, e tendo em consideração as relações 
custo/qualidade/facilidade de instalação, adoptou-se no Estudo Prévio por: tubagens de 
betão, PVC e PEAD. 

A optimização de diâmetros foi efectuada de forma idêntica à apresentada no Capítulo 
5.4.1.4 para a Conduta CE1. 

O desenvolvimento total da conduta CE2 em planta é de 4858 m. 

No Desenho 20 apresenta-se o perfil longitudinal da conduta elevatória CE2. 

A profundidade da vala para instalação da conduta foi definida de modo a garantir a 
necessária fundação para as tubagens e um recobrimento (profundidade à geratriz 
superior) mínimo igual a 0,8 m (vide Desenho 21). 

A classe de tubagem foi definida essencialmente com base nas cargas hidráulicas 
estáticas previsíveis nos diversos troços e atendendo também a eventuais sobrepressões 
originadas por regimes transitórios. 

O cálculo da optimização do diâmetro a utilizar na conduta, foi efectuado tendo em 
consideração as cotas piezométricas iniciais que conduzem a uma solução óptima global. 

Apresenta-se no Quadro 5.15 o dimensionamento hidráulico da conduta CE2 com os 
materiais e diâmetros adoptados no presente Estudo Prévio. 
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Quadro 5.15 – Dimensionamento hidráulico da conduta CE2. 

i total 
(m) 

Altura 
geométrica 
de elevação 

(m) 

Alternativa Material 
Diâmetro 

(mm) 
Classe 

Pressão 
Comprim. 

(m) 
Caudal 

(l/s) 
Veloc. 
(m/s) 

i unit. 
(m) 

Altura 
manométrica 
de elevação 

(m) 

1 PVC 315 16 4857,6 106,2 1,88 0,0098 52,50 102,0 154,5 

2 PVC 400 16 4857,6 106,2 1,17 0,0030 16,07 102,0 118,1 

3 Betão 300 16 4857,6 106,2 1,50 0,0064 34,38 102,0 136,4 

4 Betão 400 16 4857,6 106,2 0,85 0,0015 8,04 102,0 110,0 

5 Betão 500 16 4857,6 106,2 0,54 0,0005 2,64 102,0 104,6 

6 PEAD 315 16 4857,6 106,2 2,03 0,0120 63,93 102,0 

7 PEAD 400 16 4857,6 106,2 1,26 0,0037 19,59 102,0 121,6 

8 PEAD 500 16 4857,6 106,2 0,81 0,0012 6,53 102,0 108,5 

165,9 

No Quadro II.2 do Anexo II apresenta-se a análise económica efectuada para a 
determinação do diâmetro e tipo de tubagem a utilizar na conduta CE2. 

Tal como se pode observar neste estudo, e com os elementos de base actualmente 
existentes, nomeadamente os preços das tubagens e o custo da energia eléctrica, pode 
referir-se que a conduta CE2 deverá ser constituída por tubagens de betão com 400 mm 
de diâmetro (PN16). 

Em todos os nós com acessórios previu-se a construção de maciços de amarração, 
dimensionados para os impulsos hidrostáticos correspondentes à pressão de ensaio das 
condutas. 

5.5.2.5 - Órgãos de exploração e segurança 

a) Válvula de seccionamento 

A válvula com diâmetro de 400 mm a instalar à saída da estação elevatória será do tipo 
borboleta com extremidades flangeladas. Esta válvula será instalada em caixa de secção 
rectangular em betão armado (vide Desenho 22). 

b) Ventosas 

A especificação da ventosa é geralmente feita pelo diâmetro dos orifícios e pelo diâmetro 
da ligação à conduta, designado por diâmetro nominal da ventosa. O diâmetro do orifício 
da ventosa deverá permitir a extracção de um caudal de ar de cerca de 1,0 a 1,5% do 
caudal máximo escoado nas condutas. No que se refere ao diâmetro nominal da ventosa, 
este deverá ser da ordem de 1/5 a 1/6 do diâmetro das condutas onde estão inseridas. 

O diâmetro das ventosas a utilizar para a conduta CE2 será de 100 mm. 
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As ventosas a instalar deverão ser de triplo efeito do tipo ventex da Pont-a-Mousson ou 
equivalente. A protecção das ventosas será feita por uma caixa circular constituída por 
anéis pré-fabricados. As caixas terão acesso superior devidamente protegido por uma 
tampa metálica (vide Desenho 23).   

c) Descargas de fundo 

As descargas de fundo, a instalar nos pontos baixos da conduta, serão constituídas por 
válvulas de seccionamento. As válvulas a instalar serão do tipo cunha com extremidades 
flangeadas. 

O diâmetro das válvulas de descarga de fundo da conduta CE2 será de 100 mm. 

As caixas circulares onde serão instaladas as descargas de fundo são idênticas às 
apresentadas na conduta CE1 (vide Desenho 23). 

d) Dispositivos de protecção contra o golpe de aríete 

Como se está em presença de uma rede em pressão, existe a possibilidade de se virem 
a estabelecer regimes transitórios resultantes da operação das válvulas de 
seccionamento, ou da passagem dos grupos por falta de energia. Assim será necessário 
existirem dispositivos de protecção contra o golpe de aríete e que serão indicados no 
Projecto de Execução da Estação Elevatória. 

5.5.2.6 - Estimativa orçamental 

A estimativa de custos de investimento da conduta CE2 é apresentada no Quadro 
seguinte. 

Quadro 5.16 – Estimativa de custos da conduta CE2 

Descrição Un. Quantidades 
estimadas 

Custo por unidade 
(contos) 

Custo Total      
(contos) 

1 – Movimentação de terras Un 1 13938 13938 
2 – Tubos de betão pré-esforçado 
com alma de aço assentes em 
valas com juntas elásticas, 
DN400, PN16 

m  4858 17,16 83363 

3 - Acessórios Un  1 19238 19238 
TOTAL 116539 

O custo total da conduta elevatória CE2 é de 116 539 contos.  
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5.6 - RESERVATÓRIO DE REGULAÇÃO 

5.6.1 - Dimensionamento hidráulico 

Os grupos de bombagem da estação elevatória EE1.2 podem ser comandados 
manualmente ou automaticamente. Nesta última situação, o nível de água no reservatório 
comandará o arranque e a paragem dos grupos electrobomba. De forma a determinar-se 
o nível de água no reservatório devem ser instalados no seu interior detectores de nível. 
O método consiste em associar dois níveis por grupo electrobomba: 

♦ Hi comanda o arranque do grupo I; 

♦ H’i comanda a sua paragem. 

A diferença entre dois níveis sucessivos de arranque e paragem associados ao mesmo 
grupo terá de ser suficiente para evitar uma inversão das ordens de comando. 

Para além destes detectores serão igualmente instalados no reservatório de comando 
dois outros detectores: 

♦ um detector de nível mínimo - abaixo dos níveis de arranque; e 

♦ um detector de nível de água máximo - acima dos níveis de detecção de 
paragem. 

A selecção do primeiro grupo a arrancar será efectuada por um selector no automato. 

Um detector de nível de bombagem será instalado na bacia de bombagem; em caso de 
falta de água, este detector impedirá a entrada em serviço dos grupos da estação 
elevatória. 

Todas as indicações da detecção de níveis no reservatório de regulação e na albufeira de 
Almejafas serão transmitidos a um automato instalado nos quadros de comando. 

O volume de comando necessário é calculado pela fórmula seguinte: 

Vb = 
Tqp

4
 

onde: 

Vb = Volume de regulação base (m³) 
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qp = Caudal máximo de cada grupo de bombagem (m³/h) 

T = Tempo entre dois arranques sucessivos (h) 

Para a estação elevatória EE2.1 e tendo em conta que cada grupo de bombagem possui 
uma potência de 55 KW, admitiu-se um número máximo de quatro arranques durante 
uma hora, isto é 15 minutos de intervalo mínimo entre dois arranques. 

O volume de regulação entre níveis associados será portanto de: 

Vbase =  25.2  
4

360.25
=

×  m³ 

O volume total compreendido entre o nível de arranque do primeiro grupo e o nível de 
paragem do terceiro grupo seguirá o esquema apresentado seguidamente: 

♦ o volume de regulação base – Vbase; 

♦ 2 volumes unitários correspondem a um volume de água situado entre dois 
níveis sucessivos de arranque e paragem. Para evitar arranques sucessivos 
adoptou-se uma diferença de níveis de comando de 10 cm. 

Os volumes unitários deverão garantir os caudais durante o tempo de trabalho dos 
grupos de bombagem. 

Considerou-se igualmente um tempo de 5 segundos entre a ordem de arranque e o 
momento onde cada bomba encontra-se em pleno funcionamento. 

V1em funcionamento = 3 x 36 x 5
3600

 ≅ 0.15 m³ 

V2em funcionamento = 2 x 36 x 5
3600

 ≅ 0.10 m³ 

V3em funcionamento = 1 x 36 x 5
3600

 ≅ 0.05 m³ 

Os volumes unitários entre níveis de 10 cm garantem os níveis acima assinalados. 

No Quadro seguinte indicam-se os níveis de água e os volumes de água 
correspondentes. Desta forma o volume total disponível no reservatório de regulação 
(paragem do 1º grupo e arranque do 3º grupo) é de 3,443 m3. 
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Quadro 5.17 – Níveis e volumes de água no reservatório de regulação 

 Nível de 
água (m) 

Volume parcial 
de água (m³) 

Volume total 
de água (m³) 

 

Nível máximo 234.0   ↑ 
Volume de segurança (paragem do 1º 
grupo) 

 0.314   

Nível de paragem do 1º grupo 233.90  0.314  
  0.314   
Nível de paragem do 2º grupo 233.80  0.628 Volume de 

regulação 
  0.314   
Nível de paragem do 3º grupo 233.70  0.942  
  1.308   
Nível de arranque do 1º grupo 233.28  2.250 ↓ 
  0.314   
Nível de arranque do 2º grupo 233.18  2.564  
  0.314   
Nível de arranque do 3º grupo 233.08  2.878  
  0.314   
Nível mínimo 232.98  3.192  
Volume de segurança  0.251   
Cota superior da saída de água 232.90  3.443  

Apresenta-se seguidamente um esquema simplificado dos níveis de comando do 
reservatório de regulação. 
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Figura 5.3 - Reservatório de regulação 
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5.6.2 - Tipo de reservatório 

Refira-se que o Projecto de Execução do reservatório de regulação deverá ser efectuado 
de acordo com o projecto do próprio Campo de Golfe, pois deverá ser enquadrado no seu 
interior e de acordo com o meio envolvente. A localização apresentada neste Estudo 
Prévio poderá ser alterado de acordo com o referida Projecto de Arquitectura do Campo 
de Golfe e da própria localização da futura estação de bombagem do Empreendimento. 

O reservatório será do tipo semi-enterrado e será construído em betão armado. 

O reservatório de regulação possui uma largura útil de 2,0 m e uma altura útil de 1,1 m, 
sendo a altura total de 2,0 m. 

No Desenho 24 apresenta-se, a nível de Estudo Prévio, o reservatório de regulação semi-
enterrado. 

As cotas de instalação determinadas no presente Estudo Prévio são: 

♦ cota superior do reservatório – 234,50 m; 

♦ cota da soleira do reservatório – 232,50 m. 

Os detectores de nível devem ser instalados no interior do reservatório e podem ser do 
tipo de flutuador ou outro. 

No reservatório será construída uma descarga de fundo para limpeza periódica e um 
descarregador de superfície de segurança de forma a descarregar um eventual mau 
funcionamento do sistema. 

Na parede do reservatório foram considerados 2 orifícios com dimensões interiores de  
0,50 m e 0,20 m que permitem descarregar o caudal de 0,198 m3/s (superior ao caudal de 
dimensionamento da conduta elevatória CE2 – 0,1602 m3/s), sem que o nível ultrapasse 
234,50 m deixando ainda uma folga igual a 0,30 m. Estes orifícios descarregam para uma 
caleira em volta do reservatório. 

A entrada e a saída de água efectua-se pela parte inferior existindo, para o efeito, duas 
câmaras de transição. A de saída será protegida por uma grelha com barras em betão 
armado. 

Por forma a reduzir a turbulência no interior do reservatório, nomeadamente quando é 
aduzido o caudal máximo e os níveis se encontram baixos, foi prevista a construção de 
uma parede interior, aproximadamente segundo o eixo do reservatório. 
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O acesso ao interior do reservatório faz-se através de uma abertura existente na 
cobertura que será fechada por uma tampa metálica. 

Na cobertura será ainda instalado um ventilador que permite a saída de ar, aquando do 
enchimento do reservatório. 

Na base de fundação do reservatório deverá prever-se a instalação de um sistema de 
drenagem constituído por manilhas perfuradas com 200 mm de diâmetro. Este sistema 
de drenagem deverá ser devidamente especificado durante a fase de Projecto de 
Execução. 

No exterior do reservatório deverá ser construída uma caixa em betão armado de forma a 
ser instalada uma válvula de seccionamento para se proceder à limpeza do reservatório 
através da descarga de fundo. Esta caixa deverá localizar-se junto à ribeira da Lampreia 
onde será descarregado o volume do reservatório. A ligação entre o reservatório e a 
ribeira deverá ser efectuada por uma tubagem de PVC de DN 315. 

5.6.3 - Estimativa orçamental 

A estimativa de custos do reservatório de regulação é apresentada no Quadro seguinte. 

Quadro 5.18 – Estimativa de custos do reservatório de regulação 

Designação dos trabalhos Un. Quantidades 
estimadas 

Custo unitário 
(contos) 

Custo total 
(contos) 

1 – Movimento de terras (reservatório; tubagem de 
descarga; caixa da descarga de fundo) 

 m3 90 1,1 99 

2 – Betão armado da classe de resistência C20/25 
e da classe de exposição 5a, incluindo cofragens, 
descofragens, escoramentos e juntas de 
betonagem sempre que necessárias 

m3 10 55 550 

3 – Acabamentos Un. 1 170 170 
4 – Serralharias e acessórios Un. 1 83 83 
5 – Valeta lateral de descarga, constituída por 
betão armado 

Un. 1 50 50 

6 – Descarga de fundo:     
6.1 - Caixa em betão armado, incluindo 
fornecimento e montagem de válvula de 
seccionamento e respectivos acessórios de ligação 

 
Un. 

 
1 

 
480 

 
480 

6.2 – Tubagem em PEAD (tipo SANEDUR), DN 
315 mm 

 m 130 3,6 468 

TOTAL 1900 

O custo total do reservatório de regulação é de 1 900 contos. 
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5.7 - OUTROS INVESTIMENTOS COMPLEMENTARES 

5.7.1 - Introdução 

Serão consideradas neste capítulo todas as outras infra-estruturas que se acham 
necessárias para um bom funcionamento do sistema de captação, armazenamento e 
adução de água ao Campo de Golfe. 

Desta forma é essencial que exista uma rede viária de acesso às infra-estruturas a 
construir e um sistema de telegestão que permita a eficiente exploração dos recursos 
hídricos da região. 

Para cada uma destas infra-estruturas foi efectuada uma estimativa orçamental, que é 
apresentada no final deste capítulo. 

5.7.2 - Rede viária 

As infra-estruturas hidráulicas a construir têm obrigatoriamente de possuir acessos em 
bom estado de conservação e que possibilitem o rápido acesso. 

Tal como se pode observar no Desenho 25, o acesso à barragem de Almejafas e ao 
açude do Vascão será efectuado por um caminho agrícola público que liga Diogo Martins 
ao Mingordo. Este caminho encontra-se em muito mau estado de conservação, o que 
resulta da conjugação de problemas de drenagem, de construção e de manutenção. 

As condições de transitabilidade deste caminho em alguns troços são muito deficientes, 
estando mesmo intransitável durante alguns períodos de Inverno. Registe-se que é 
durante este período que a albufeira de Almejafas deverá ser cheia de água proveniente 
principalmente do açude do Vascão e bombada pela estação elevatória EE1.1. Assim é 
indispensável que todas as infra-estruturas hidráulicas a construir possuam caminhos de 
acesso em bom estado de conservação de modo a facilitar as operações de exploração e 
manutenção a realizar ao longo das condutas elevatórias, às estações elevatórias, ao 
açude e à barragem de Almejafas. 

A conduta elevatória CE2 será instalada ao longo deste caminho que possui um 
comprimento total de cerca de 3550 km. 

A intervenção a efectuar na rede viária, proposta neste estudo, recai sobre a beneficiação 
deste caminho público e a construção de novos troços, nomeadamente de acesso à 
estação elevatória EE1.2 e à barragem de Almejafas. 
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No Desenho 25 encontra-se representada, à escala 1:10000, a rede viária proposta para 
o acesso às infra-estruturas de captação, armazenamento e adução do Empreendimento 
Turistico com Golfe em Diogo Martins. 

A reabilitação do caminho existente e a construção dos novos troços de acesso será 
projectada na fase seguinte de projecto de acordo com as “Normas para Projectos de 
Caminhos Rurais e Agrícolas”, definidas pelo Instituto de Estruturas Agrárias e 
Desenvolvimento Rural, em 1995. Neste estudo foram definidas três categorias de 
caminhos: 

♦ Categoria I – caminho rural, com uma faixa de rodagem de 5 m, com 
revestimento em asfalto; 

♦ Categoria II – caminho agrícola principal, com uma faixa de rodagem de 3,5 m e 
com um revestimento em macadame; 

♦ Categoria III – caminho agrícola secundário, com uma faixa de rodagem de 3 m 
e com revestimento em macadame. 

Nesta fase do Estudo Prévio, o perfil tipo seleccionado para o caminho a reabilitar foi o da 
Categoria II. No Desenho 26 apresenta-se o perfil tipo a construir. 

No total serão reabilitados cerca de 3550 m do caminho agrícola, e construídos cerca de 
250 m de novo troço de acesso à estação elevatória EE1.2 e à barragem de Almejafas.  

Quadro 5.19 – Características dos caminhos a melhorar e a construir 

Caminho nº Categoria Comprimento 
(m) 

Faixa de rodagem 
(m) 

Revestimento 

1 2 3550 3,5 Macadame 
2 2 250 3,5 Macadame 

A descrição, localização e dimensionamento dos aquedutos e pontões necessários para 
assegurar a boa drenagem nestes caminhos será efectuada na fase seguinte de Projecto 
de Execução após elaboração de topografia de pormenor. No entanto, nesta fase, 
apresentam-se no Desenho 27, o tipo de aquedutos a utilizar no Projecto de Execução. 

Com a experiência adquirida em obras semelhantes, e nesta fase de Estudo Prévio, foi 
efectuada uma estimativa orçamental deste tipo de obras de arte para a rede viária. 
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5.7.3 - Sistema de telegestão 

5.7.3.1 - Considerações gerais 

Tal como já foi referido, na Alternativa 1 as principais infra-estruturas a construir são: 

♦ 1 açude; 

♦ 1 barragem; 

♦ 2 estações elevatórias; 

♦ 2 condutas elevatórias; 

♦ 1 reservatório de regulação. 

A adução de água a partir do açude do Vascão será efectuada através de uma conduta 
elevatória com 0,7 km até à albufeira de Almejafas e posteriormente a partir desta 
albufeira através de uma conduta elevatória com 4,9 km até ao reservatório de regulação. 
As estações elevatórias fornecem água à albufeira de Almejafas e ao reservatório de 
regulação. 

O sistema de telegestão a implementar deverá permitir a monitorização do estado 
hidráulico e controlo em tempo real de todo o sistema de captação, armazenamento, 
elevação e adução de água. 

5.7.3.2 - Configuração do sistema de telegestão 

A regulação hidráulica da rede de adução (gestão automatizada em tempo real) só será 
possível caso se possa dispor, em tempo real, de adequada informação sobre o estado 
hidráulico que permita definir, em cada instante, as acções de controlo mais adequadas. 
Assim, um sistema de telegestão de uma rede de adução deve envolver: 

1) Uma acção de telemedida, que permita conhecer, em tempo real, o seu estado 
hidráulico; 

2) Uma acção de telecontrolo, que permite actuar sobre o estado hidráulico, por 
forma a serem garantidos os princípios inerentes a uma adequada exploração da 
rede; 

3) Uma acção de gestão que, atendendo aos consumos, volumes de regulação 
disponíveis, operacionalidade dos diversos órgãos de exploração, estatísticas do 
comportamento em anos anteriores, factores económicos, toma uma decisão 
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sobre a forma mais rentável da sua exploração, garantindo a qualidade do 
serviço. 

A gestão automatizada pressupõe, portanto, a existência de infra-estruturas de 
monitorização e controlo em tempo real. A infra-estrutura de monitorização permitirá a 
aquisição de dados, como por exemplo níveis de água no açude do Vascão, na albufeira 
de Almejafas e no reservatório e caudais consumidos, para se efectuar o diagnóstico do 
estado hidráulico. A infra-estrutura de controlo permitirá o envio de mensagens de 
controlo que tem por objectivo modificar esse estado, de acordo com os resultados 
obtidos da análise dos dados recolhidos. 

O sistema de telegestão será, portanto, composto por diversos equipamentos 
(“hardware”) e por programas computacionais (“software”) para a regulação hidráulica 
centralizada da rede. Entre os diversos equipamentos necessários referem-se os 
seguintes: 

♦ Unidades locais para aquisição de dados (sensores de medição de níveis); 

♦ Unidades de controlo (motorização de comportas das descargas de fundo da 
barragem e do açude das estações elevatórias); 

♦ Estações de emissão e recepção de sinais; 

♦ Unidades de processamento de dados. 

Desta forma será necessário instalar ao longo do sistema de adução, as seguintes 
instalações: 

♦ Instalações de telemedida em determinados locais (açude do Vascão, albufeira 
de Almejafas e reservatório de regulação); 

♦ Instalações para telecomando das comportas motorizadas (comportas das 
descargas do açude do Vascão e da barragem de Almejafas); 

♦ Instalações para telecomando das estações elevatórias; 

♦ Rede de comunicações; 

♦ Centro de Gestão a localizar no interior do Campo de Golfe. 

5.7.3.3 - Constituição e funcionamento do sistema de telegestão 

A organização de qualquer sistema de telegestão deve atender a vários factores, dos 
quais se salientam a modularidade, fiabilidade, simplicidade, operacionalidade e 
facilidade de manutenção. Para as instalações industriais existem diversas formas de 
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organização de sistemas deste tipo, nomeadamente com estrutura centralizada (em 
estrela ou em árvore), estrutura malhada, estrutura em anel e estrutura em barra, que se 
diferenciam pela forma como é implementado o processo de controlo do sistema global 
de telegestão. 

No presente caso optou-se por uma organização centralizada com estrutura do tipo 
árvore com dois níveis hierárquicos, nomeadamente: local; e de supervisão (Centro de 
Gestão). 

Tendo em consideração esta arquitectura o sistema de telegestão será constituído pelos 
seguintes elementos: 

♦ 3 unidades locais (açude do Vascão e respectiva estação elevatória; barragem 
de Almejafas, estação elevatória e reservatório de regulação); 

♦ 1 centro de gestão a localizar no interior do Campo de Golfe. 

As diversas unidades terão a seguinte constituição geral: 

Unidades locais 

Estas unidades recebem informações (sinais) dos sensores de medição (medição de 
níveis, medição dos caudais bombados pelas estações elevatórias, medição de caudais, 
etc.) e comunicam essa informação ao Centro de Gestão e controlam os automatismos 
locais de acordo com as instruções do “software” específico ou de acordo com as 
instruções recebidas do Centro de Gestão. 

As unidades locais serão, essencialmente, Unidades de Motorização e Telemedida 
(UMT) e Unidades de Telemedida (UT). Na Figura 5.4 indica-se esquematicamente a sua 
localização. Estas unidades serão constituídas genericamente pelos seguintes 
elementos: 

♦ fonte de alimentação de energia eléctrica; 

♦ um autómato programável; 

♦ modem para comunicações; 

♦ quadro de força motriz; 

♦ sensores de nível, sensores de posição das comportas e sensores de caudal; 

♦ medidores de caudal à saída das estações elevatórias. 
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Está previsto um equipamento de medição de caudal a ser instalado na conduta geral de 
compressão que irá permitir a medição do caudal instantâneo bem como a toalização dos 
volumes fornecidos à rede de adução. A medição do caudal bem como a totalização dos 
volumes deverá ser transmitida ao autómato.  

O autómato das UMT possuirá um controlador que permitirá controlar o funcionamento 
dos grupos electrobomba das estações elevatórias, com base nos níveis de água 
observados na albufeira de Almejafas e no açude do Vascão e nos consumos existentes 
e previsíveis, de modo a manter o nível de referência previamente estabelecido.  

Em caso de necessidade, a UMT permitirá igualmente controlar a abertura das comportas 
das descargas de fundo do açude e da barragem. 

A UT localizada no reservatório de regulação terá apenas uma função de medição e 
comunicação dos valores observados. 

Centro de Gestão 

O Centro de Gestão terá por função a gestão hidráulica, estatística e económica de todas 
unidades locais e terá essencialmente as seguintes funções: 

♦ constituição de uma base de dados; 

♦ aquisição e processamento de dados; 

♦ transmissão e recepção de informação e 

♦ gestão de comunicações. 

O Centro de Gestão será instalado num edíficio de coordenação do Campo de Golfe e 
coordenará todas as unidades locais; enviando “setpoints” às diferentes Unidades de 
Motorização e Telemedida e receberá informações sobre o estado hidráulico da albufeira 
de Almejafas, do caudal afluente ao açude do Vascão, das estações elevatórias e redes 
de adução e do nível de água no reservatório de regulação. 

A unidade central será implementada através de um computador, do tipo PC, com as 
seguintes características: 

♦ Computador do tipo Pentium a 800 Mhz com 124 Mb de RAM, disco de 30 Gb, 
CD-ROM, 2 portas de série e monitor de 21”; 

♦ Uma impressora em A4 a jacto de tinta; 

♦ Modem; 
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♦ Unidade de alimentação de energia eléctrica (UPS); 

♦ “Software” (programas computacionais) desenvolvidos numa linguagem de alto 
nível (linguagem C) sobre um sistema operativo de gestão multitarefa e em 
tempo real. 

O sistema operativo deverá ser responsável pelas funções de distribuição de áreas de 
memória, manutenção do relógio de tempo real, supervisão geral das funções de 
entrada/saída, assegurar a gestão das comunicações, garantir a apresentação no monitor 
da tipologia de todo o sistema hidráulico, enviar alarmes para o agente de prevenção, 
activar módulos do “software” e gerir a impressão de dados. 

Rede de comunicações 

As comunicações serão efectuadas através de uma linha dedicada constituída por um 
cabo de fibra óptica que se desenvolverá ao longo das condutas adutoras até ao Centro 
de Gestão. 
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Figura 5.4 – Sistema de Telegestão – Alternativa 1 
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5.7.4 - Estimativa orçamental 

5.7.4.1 - Rede viária 

Tendo em consideração o movimento de terras a efectuar para a reabilitação e 
construção dos caminhos e os custos unitários dos materiais a adoptar nas faixas de 
rodagem estimou-se os custos de investimento a efectuar na rede viária. Os valores 
obtidos apresentam-se no Quadro seguinte: 

Quadro 5.20 – Estimativa de custos da reabilitação e construção dos caminhos 

Descrição Unidades Quantidades 
estimadas 

Custo por unidade 
(contos) 

Custo total 
(contos) 

1 - Reabilitação 
de caminhos 

m 3550 18 63900 

2 - Construção de 
novo troço 

m 250 20 5000 

TOTAL 68900 

O custo total de investimento da rede viária da Alternativa 1 é de 68 900 contos. 

5.7.4.2 - Sistema de telegestão 

Com base nos custos unitários dos diversos componentes constituintes do sistema de 
telegestão estimaram-se os custos de investimento a efectuar para a instalação do 
sistema de telegestão. Obtiveram-se o valores apresentados no Quadro seguinte. 

Quadro 5.21 – Estimativa de custos do Sistema de Telegestão 

Descrição Un. Quantidades 
estimadas 

Custo por 
unidade 
(contos) 

Custo total 
(contos) 

1 - Unidades de Motorização e 
Telemedida  

Un 3 2100 6300 

2 - Sensores Un 3 700 2100 
3 - Unidade do Centro de Gestão Un 1 1500 1500 
4 - “Software” de gestão Un 1 3000 3000 
5 - Rede de comunicações – cabos de 
fibra óptica 

m 6100 1,3 7930 

6 - Tubo em PEAD (tipo Sanedur) para 
enfiamento de cabos, DN 110 

m 6100 0,7 4270 

7 - Caixas de passagem de cabos, em 
anéis préfabricados de betão simples DN 
interior 1,0 m com 1,0 m de altura 
assentes sobre cinta de fundação em 
betão simples, de fundo roto, incluindo 
brita e tampa em betão armado 

 
 
 

Un 

 
 
 

30 

 
 
 

40 

 
 
 

1200 

TOTAL 26300 

 
Empreendimento Turístico com Golfe em Diogo Martins. Adução de água ao Campo de Golfe. Estudo Prévio. Volume II – Análise Técnico-
Económica de Alternativas para o Armazenamento e Adução de Água ao Empreendimento Turístico com golfe em Diogo Martins. 
(15/03/2001) 

100



O custo total de investimento previsto para o Sistema de Telegestão da Alternativa 1 é de 
26 300 contos. 

5.8 - ESTIMATIVA TOTAL DE INVESTIMENTOS DA ALTERNATIVA 1 

A estimativa total dos custos de investimento da Alternativa 1 apresenta-se no Quadro 
5.22. 

Quadro 5.22 – Custos totais de investimento. Alternativa 1 

Custos de investimento 
Solução A Solução B Designação dos trabalhos 

(contos) (%) (contos) (%) 
1 - Estaleiro...................................................................................... 100000 6,3 140000 6,4 
2 - Expropriações........................................................................... 20000 1,3 16000 0,7 
3 - Açude ........................................................................................ 145000 9,1 145000 6,6 
4 -  Barragem................................................................................... 799759 50,0 1273933 57,6 
5 - Estações elevatórias:     
   5.1 - EE1....................................................................................... 64500 4,0 64500 2,9 
   5.2 - EE2....................................................................................... 53690 3,4 53690 2,4 
6 - Condutas elevatórias:     
   6.1 - CE1....................................................................................... 16825 1,1 16825 0,8 
   6.2 - CE2....................................................................................... 116539 7,3 116539 5,3 
7 - Reservatório de regulação......................................................... 1900 0,1 1900 0,1 
8 - Rede viária................................................................................. 68900 4,3 68900 3,1 
9 - Sistema de telegestão................................................................ 26300 1,6 26300 1,2 
10 - Trabalhos de campo     
10.1 - Prospecção geológica-geotécnica......................................... 8500 0,5 8500 0,4 
10.2 - Levantamentos topográficos.................................................. 5600 0,4 5600 0,3 
11 - Projectos de Execução............................................................. 33000 2,1 40000 1,8 
12 - Imprevistos e arredondamentos............................................... 139487 8,7 222313 10,1 

TOTAL 1600000 100,0 2200000 100,0 

No que se refere às expropriações a efectuar com a barragem de Almejafas, açude do 
Vascão e respectivas albufeiras e com as estações elevatórias e áreas envolventes, 
considerou-se uma área total de 25 ha e um preço unitário médio de 800 contos/ha. 

O custo total de investimento das infra-estruturas necessárias para a captação, 
armazenamento e adução de água ao Campo de Golfe da Alternativa 1 é de cerca de 
1 600 000 contos, para a solução A da barragem, e, de 2 200 000 contos para  a solução 
B.  
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6. - ALTERNATIVA 2 

6.1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DAS OBRAS 

A Alternativa 2 compreende a construção das seguintes obras: 

- Açude do Vascão - açude de derivação a construir na ribeira do Vascão; 

- Estação Elevatória EE2.1 - bombeia da albufeira a montante do açude do Vascão 
para a albufeira da barragem de A-da-Gorda; 

- Conduta Elevatória CE1 – conduta elevatória da estação EE2.1 para a albufeira 
de A-da-Gorda; 

- Barragem de A-da-Gorda e órgãos hidráulicos anexos – constitui o reservatório 
onde são armazenados os volumes de água a fornecer ao Empreendimento; 

- Conduta gravítica CA2 – conduta gravítica entre a tomada de água na albufeira de 
A-da-Gorda e a caixa de ligação ao Empreendimento; 

Nas alíneas seguintes resumem-se as principais características destas obras. 

6.1.1 - Açude do Vascão (Alternativa 2) 

As principais características da barragem, da albufeira e do descarregador de cheias são: 

• Açude 

Tipo..........................................................................betão, com perfil de gravidade 

Altura .................................................................................................................8 m 

Coroamento 

 Comprimento ......................................................................................~110 m 

 Largura ..................................................................................................3,0 m 

 Cota .......................................................................................................149,0 

Declive dos taludes 

 Montante ..........................................................................................................vertical 

 Jusante..............................................................................................................1:1,25 

• Albufeira 

Nível mínimo de exploração (NME)................................................................142,0 

Nível de pleno armazenamento (NPA) ...........................................................145,0 

Nível de máxima cheia (NMC para T=500 anos)............................................148,2 

Volume útil .............................................................................................~20 000 m3 
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Volume total...........................................................................................~30 000 m3 

• Descarregador de cheias 

Soleira 

 Tipo ...................................................................... com perfil do tipo WES 

 Comprimento da crista......................................................................55 m 

Bacia de dissipação de energia com blocos de queda, blocos de impacto e soleira 
terminal (geometria dos blocos baseada na recomendada pelo USBR para bacias 
dimensionadas para escoamentos com reduzido numero de Froude à entrada da 
bacia). 

Caudal de ponta de cheia afluente (T = 500 anos).................................650,0 m3/s 

6.1.2 - Estação elevatória EE2.1 

As principais características da estação elevatória EE2.1 são: 

• Tomada de água 

Directa na albufeira do açude do Vascão 

• Grupos electrobomba 

Tipo de grupos................................................................................. eixo horizontal 

Número de grupos .............................................................................................2+1 

Caudal unitário........................................................................................0,125 m3/s 

Altura geométrica máxima ..........................................................................111.5 m 

Altura manométrica máxima ..........................................................................127 m 

Potência absorvida por cada grupo .............................................................210 kW 

6.1.3 -  Conduta elevatória CE1 

As principais características da conduta elevatória CE1 são: 

Diâmetro nominal da conduta..................................................................... 500 mm 

Material ................................. Betão armado e esforçado com alma de aço, PN 16 

Extensão......................................................................................................4403 m 

6.1.4 - Barragem de A-da-Gorda 

As principais características da barragem de A-da-Gorda, da albufeira e dos órgãos 
hidráulicos são: 

• Barragem 

Tipo...............enrocamento, com cortina impermeável no paramento de montante 

Altura ..........................................................................................................~21,0 m 

Coroamento 

 Comprimento ........................................................................................890 m 
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 Largura ..................................................................................................8,0 m 

 Cota .....................................................................................................256,50 

Declive dos taludes 

 Montante .............................................................................................................1:1,6 

 Jusante................................................................................................................1:1,6 

Revestimento do talude de montante .... cortina de impermeabil. de betão armado 

Revestimento do talude de jusante ............................................................ “rip-rap” 

• Albufeira 

Nível mínimo de exploração (NME)................................................................246,0 

Nível de pleno armazenamento (NPA) ...........................................................253,5 

Nível de máxima cheia (NMC)........................................................................254,7 

Volume morto ........................................................................................129 000 m3 

Volume útil ..........................................................................................1 100 000 m3 

Volume total........................................................................................1 260 000 m3 

• Descarregador de cheias 

Soleira 

 Tipo .............................................................................módulo de labirinto 

 Desenvolvimento .............................................................................  28 m 

 Altura ...............................................................................................2,0 m 

Canal 

 Largura.............................................................................................4,0 m 

 Desenvolvimento ............................................................................260 m 

 Inclinação .....................................................................................5 a 8 % 

Estrutura terminal com trampolim de saída (salto de ski). 

Caudal de ponta de cheia afluente (T = 5000 anos)....................................71 m3/s 

Caudal de ponta de cheia efluente (T = 5000 anos)....................................47 m3/s 

Carga hidráulica de dimensionamento (T = 5000 anos)...............................1,20 m 

• Descarga de fundo e tomada de água (circuito hidráulico comum) 

 Diâmetro da conduta........................................................................1,0 m 

 Comprimento ....................................................................................70 m 

6.1.5 -  Conduta adutora CA2 

As principais características da conduta adutora CA2 são: 

Diâmetro nominal da conduta..................................................................... 400 mm 

Material ................................... Betão armado e esforçado com alma de aço, PN 4 

Extensão......................................................................................................2691 m 
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6.2 - BARRAGEM 

6.2.1 - Fixação dos níveis de exploração da albufeira  

Os níveis de exploração da albufeira foram fixados de forma a garantir um volume útil de 
armazenamento de 1 100 000 m3, que corresponde ao volume determinado através do 
estudo da simulação da exploração das albufeiras (vide Capítulo 3). Com base na curva 
cotas-volumes armazenados, apresentada no mesmo capítulo: 

  V = 679,82 (Z-238,8) 2,8004 

fixou-se o nível de pleno armazenamento, NPA, à cota 253,5 e o nível mínimo de 
exploração, NmE, à cota 246,0, a que corresponderá um volume útil de cerca de 
1 100 000 m3. 

6.2.2 - Cotas do NMC e do coroamento 

Para fixar o nível de máxima cheia, NMC, foi estudado o amortecimento da onda de cheia 
afluente na albufeira. Para tal, foi necessário definir o hidrograma de cheia afluente, a 
curva de volumes armazenados (acima apresentada) e a curva de vazão da soleira do 
descarregador de cheias a adoptar. 

O estudo do amortecimento da onda de cheia e consequente dimensionamento do 
descarregador de cheias foi realizado para o período de retorno de 5000 anos o que 
respeita a legislação em vigor que, no caso de barragens de aterro com mais de 15 m e 
admitindo risco potencial elevado, obriga a considerar o período de retorno de 1000 a 
5000 anos para a cheia de projecto. 

AMORTECIMENTO DA ONDA DE CHEIA 

O estudo do amortecimento da onda de cheia define o caudal máximo a evacuar pelo 
descarregador de cheias, bem como o nível máximo atingido na albufeira. 

A simulação do amortecimento da onda de cheia foi realizada mediante utilização do 
programa de cálculo automático HEC-1 do Army Corps of Engineers, tendo-se 
considerado o passo de cálculo de 15 min. 

Para calcular o hidrograma de cheia afluente foi adoptado o hidrograma unitário e o 
modelo de perdas proposto pelo Soil Conservation Service, SCS, este cálculo foi também 
efectuado com recurso ao programa HEC-1. O hietograma de precipitação considerado 
corresponde a uma chuvada com duração de 12 horas (considera-se esta duração 
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suficientemente grande para obter o caudal de ponta de cheia máximo bem como o maior 
volume de cheia afluente, o tempo de concentração desta bacia hidrográfica é de 2,5 h, 
tal como determinado no Volume I) durante a qual se registaria uma precipitação de 
165,5 mm (T=5000 anos). A distribuição temporal da precipitação foi obtida pela 
aplicação de um método utilizado pelo Corps of Engineers em que é feita uma 
distribuição alternada e decrescente à esquerda e direita do centro do hietograma onde 
se coloca o período em que se regista a maior intensidade de precipitação, 
consideraram-se intervalos de 30 min. No Quadro 5.1 apresenta-se a discretização do 
hietograma considerado, para o período de retorno de 5000 anos. No modelo de perdas 
consideraram-se perdas iniciais de 10 mm (intercepção e retenção superficial) e um valor 
de CN=80 (curve number). 

A lei de vazão da soleira descarregadora foi calculada segundo  “Hydraulic design of 
labyrinth Weirs”, A.P. Magalhães e M. Lorena, LNEC, 1989. A lei de vazão é definida por 

Q = CW (2g)0,5 H 1,5   

Em que é: 

Q – caudal descarregado (m/s); 
C – coeficiente de vazão (-); 
W – largura útil do canal em que está inserida a soleira (8,00 m); 
H – carga sobre a crista (m). 
 

O coeficiente de vazão, C, é determinado em função de L (L=comprimento da crista) / W 
e H / P (P=altura da crista) (LNEC, 1989). Como critério de dimensionamento adoptou-se 
L/W=3,5 e P=2,0 m. 

Tal como é referido no estudo atrás mencionado, considerou-se que o coeficiente de 
vazão da soleira varia com a carga. A tabela seguinte apresenta a variação do coeficiente 
da vazão e do caudal descarregado com a carga hidráulica sobre a soleira do 
descarregador. 

H H/P C Q
(m) (-) (-) (m3/s)

0.30 0.15 1.80 10.48
0.50 0.25 1.55 19.41
0.80 0.40 1.35 34.21
1.00 0.50 1.20 42.50
1.20 0.60 1.10 51.21
1.30 0.65 1.05 55.12

(*) - coeficiente de vazão dado em função 
de H/P e L/W (LNEC - memória nº 736, 1989)
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Na Figura 6.1 apresentam-se os hidrogramas afluente e efluente resultantes dos cálculos 
efectuados com o modelo HEC-1, verificando-se que o caudal máximo descarregado 
resultante do amortecimento da cheia natural de projecto (Q = 71,0 m3/s para T =5000 
anos) é de 47,0 m3/s a que corresponde uma carga sobre a crista de cerca de 1,20 m. 
Deste modo, o NMC foi fixado à cota 253,50 + 1,20  ≈ 254,70. 

Para fixar a cota do coroamento foi definida uma folga a considerar em relação ao NMC. 
Habitualmente o cálculo da folga considera a sobreposição dos efeitos do amortecimento 
da onda de cheia, da elevação estática do vento e da acção das ondas. Na presente fase 
dos estudos a folga foi fixada com base em recomendações do U.S. Bureau of 
Reclamation que indica valores mínimos de folgas (acima do NMC) em função do fetch. 
No caso da albufeira da barragem de A-da-Gorda o fetch é de 0,430 km o que segundo 
essa recomendação levará a adoptar uma folga 1,2 m. Tendo por referência esta 
indicação e tendo em consideração que a barragem de A-da-Gorda tem uma altura 
considerável (próxima de 20 m), o coroamento da barragem foi fixado à cota 256,50 
(1,8 m de folga). Na fase seguinte dos estudos este valor será reavaliado através do 
cálculo da sobreposição dos efeitos do amortecimento da onda de cheia, da elevação 
estática do vento e da acção das ondas 
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6.2.3 - Barragem 

6.2.3.1 - Introdução 

Tal como foi referido para a Alternativa 1, o perfil transversal da barragem foi 
condicionado por diversos factores, sendo neste caso decisivos a forma do vale na 
secção de implantação da barragem e os materiais de construção disponíveis no local.  

Tendo em conta a forma do vale e a altura da barragem, definida esta última com base 
em critérios hidrológicos e nas necessidades do Empreendimento, considera-se que a 
solução mais adequada será a de aterro. 

Face à carência de solos no local, nomeadamente para a construção de filtros ou de 
núcleo impermeável, foram abandonados os perfis de barragem em que fosse necessário 
adoptar tais elementos, devido à necessidade de importação de solos a distâncias 
elevadas.  

Nesta Alternativa e tendo em consideração a disponibilidade de material rochoso, optou-
se pela solução de barragem de enrocamento com cortina impermeabilizante de betão 
armado, no paramento de montante.  

Os materiais de enrocamento e os inertes para o betão deverão provir da rocha 
resultante das escavações previstas para a implantação das obras anexas ou de zonas 
próximas do local onde será construída a barragem, a investigar a nível de Projecto de 
Execução após realização de ensaios que permitam caracterizar as formações existentes 
em profundidade. 

Tal como já foi referido e não tendo sido realizados ainda ensaios que permitam 
caracterizar do ponto de vista de resistência, fracturação e alteração os materiais 
existentes em profundidade, houve que tomar alguns pressupostos, nomeadamente no 
que diz respeito à inclinação dos paramentos da barragem, à dimensão máxima dos 
blocos resultantes do desmonte da rocha e à boa qualidade dos materiais para 
constituírem inertes na fabricação de betão. Estes pressupostos basearam-se no que foi 
possível observar no local e no conhecimento existente acerca do tipo de rocha presente 
e deverão ser confirmados em fase de Projecto de Execução, após a realização da 
campanha de prospecção. 

No Desenho 28 apresenta-se a implantação da barragem de A-da-Gorda. 
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6.2.3.2 - Tipo de barragem 

O tipo de barragem adoptado é o de enrocamento, com cortina de betão armado no 
paramento de montante. 

6.2.3.3 - Perfil longitudinal 

O aterro que constitui a barragem desenvolver-se-á num comprimento de 890.0 m. A 
altura máxima da barragem, acima do leito da linha de água é de 17.0 m. Prevendo-se a 
necessidade de realização de saneamento da zona superficial da fundação, a altura 
máxima do aterro atingirá os 19.0 m.  

A cota do coroamento da barragem é definida pelo nível de máxima cheia, adicionado da 
folga, o que corresponde à cota 256.50 m. 

No Desenho 30 apresentam-se os perfis da barragem de A-da-Gorda. 

6.2.3.4 - Perfil transversal tipo 

A largura do coroamento da barragem, que depende directamente da sua altura, 
apresenta uma dimensão de 8.0 m. Os paramentos de montante e de jusante da 
barragem têm inclinação de 1.6/1 (H:V), possuindo o último uma banqueta à cota 247.00, 
com 3.0 m de largura. 

No Desenho 29 apresenta-se o perfil tipo da barragem de A-da-Gorda. 

O perfil da barragem é totalmente constituído por enrocamento, sendo a 
impermeabilidade conferida pela cortina a construir no paramento de montante. A cortina 
é constituída por laje de betão armado, com espessura de 0.25 m (Material 1).  

Sob a cortina localiza-se um material designado como enrocamento seleccionado 
(Material 2), com granulometria contínua, que apresenta dimensão máxima de 0.075 m e 
percentagem passada no #200 inferior a 10%. Trata-se de uma zona que confere um 
suporte uniforme à cortina de betão armado. 

O material identificado como enrocamento de transição (Material 3), funciona como 
camada de filtro de transição entre os materiais 2 e 4. Trata-se de um enrocamento com 
granulometria contínua, com dimensão máxima de 0.20 m e percentagem passada no 
#200 inferior a 10%. 

O enrocamento central constitui a maior parte do corpo da barragem (Material 4). Trata-
se de um enrocamento em que a dimensão máxima dos blocos é de 0.60 m, devendo o 
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material ser bem graduado, ou seja com granulometria contínua e, à semelhança dos 
anteriormente especificados, deverá apresentar uma percentagem passada no #200 
inferior a 10%.  

A proteger o paramento de jusante será colocada uma camada de blocos de 
enrocamento com dimensões entre 0.10 e 0.40 m (Material 5). 

Na base do talude de montante será construída uma galeria de betão, tendo em vista 
facilitar a realização da cortina de injecção do terreno e controlar a percolação, através de 
equipamentos de observação aí colocados. Considerou-se que a galeria se desenvolveria 
num comprimento de 350 m. Nesta fase prevê-se que a cortina de injeccção será 
realizada em cerca de uma altura da barragem, ou seja 25 m. 

6.2.4 - Concepção e definição geral dos órgãos hidráulicos 

6.2.4.1 - Descarregador de cheias 

6.2.4.1.1 - Descrição geral 

O descarregador de cheias da barragem de A-da-Gorda será construído junto ao 
encontro da barragem com a vertente esquerda do vale e dele fazem parte: 

♦ estrutura de entrada, constituída pela soleira descarregadora em labirinto com 
crista à cota do NPA (253,50) e respectivo canal de aproximação; 

♦ canal de descarga, de betão, com largura de 4,00 m e 2,30 m de altura, na 
secção corrente; 

♦ estrutura terminal em trampolim (salto de ski). 

Como já referido, foi estabelecido para a cheia de projecto o período de retorno de 5000 
anos.  

No Desenho 32 do apresenta-se a planta e o corte longitudinal do descarregador de 
cheias.   

Estrutura de entrada 

A soleira descarregadora é em labirinto, estando a sua crista à cota 253,50 (NPA). 

Em planta, os muros que limitam lateralmente a soleira são divergentes para montante, 
estando, imediatamente a jusante do labirinto, distanciados de cerca de 8,0 m. 
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A crista da soleira apresenta um desenvolvimento útil de 28,0 m. A altura da soleira é de 
2,00 m. 

A plataforma de entrada, a montante do labirinto, é horizontal à cota 251,50. 

A jusante da soleira em labirinto existirá uma zona de transição, convergente em planta, 
para o canal de descarga. 

Canal de descarga 

O canal de descarga, em betão, com cerca de 260 m de extensão, tem secção 
rectangular de 4,00 m de largura no troço de secção corrente, e apresentando o declive 
de cerca de 8% no troço inicial (190m) e cerca de 5% no troço final (70m). 

Imediatamente a jusante da soleira em labirinto existe um troço convergente para jusante, 
em planta, de transição para a secção corrente do canal. 

Para determinar a altura de água à entrada no trampolim de saída, e ainda para fixar a 
altura dos muros do canal calculou-se a curva de regolfo no canal, admitindo que o 
escoamento se dá em regime crítico no final da transição imediatamente a jusante do 
labirinto. A altura do escoamento à entrada do trampolim é de cerca de 1,00 m, para um 
velocidade de 12 m/s. Na secção corrente os muros terão 2,30 m de altura. 

Trampolim de saída 

Dada a natureza do fundo do vale da linha de água onde será feita a descarga, com uma 
cobertura aluvionar pouco espessa e onde a rocha aflora frequentemente, optou-se  por 
uma estrutura de dissipação de energia constituída  por um trampolim de saída. 

Visto que não existem critérios de dimensionamento de trampolins de saída, será 
necessária a realização de ensaios em modelo reduzido da estrutura terminal. 

É vantajoso, em termos económicos, prever um trampolim de saída em vez de uma bacia 
de dissipação convencional (do BUREC) para o descarregador de cheias da barragem, 
pois esta última implicaria a realização de trabalhos de maior envergadura e dos quais 
resultariam um investimento superior à soma dos custos de execução do trampolim de 
saída e do respectivo ensaio em modelo reduzido.  

O trampolim será definido de forma a garantir que não funcione afogado (o lábio de saída 
do trampolim será posicionado acima do nível de água registado na secção da linha de 
água para o caudal descarregado). O jacto irá incidir a jusante do trampolim de saída, já 
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no leito da ribeira. A estrutura terminal do trampolim de saída será executada por forma a 
dispersar o jacto em altura podendo também ser introduzida a dispersão em largura 
através da deflexão lateral da saída do trampolim. 

A jusante do trampolim de saída foram definidos dois degraus para permitir devolver à 
ribeira os caudais mais reduzidos. 

6.2.4.2 - Descarga de fundo e circuito hidráulico 

6.2.4.2.1 - Descrição geral 

 A obra de descarga de fundo e circuito hidráulico da barragem de A-da-Gorda é 
constituída por: 

♦ torre da tomada de água, com comporta ensecadeira e grelha de protecção ao 
nível da tomada, com soleira cerca da cota 244,0; 

♦ conduta de descarga, de betão armado com 1,00 m de diâmetro e comprimento 
de cerca de 70m; 

♦ estrutura de saída constituída por uma bacia de dissipação de energia por 
impacto  e por uma câmara de válvulas com derivação para a conduta gravítica 
que abastece o Empreendimento turístico. 

Torre de tomada de água 

A concepção geral da torre de tomada de água é apresentada no Desenho 31. 

Considera-se suficiente um único nível de tomada de água que será equipado com 
comporta de corrediça e grelha de protecção. A comporta de corrediça, para obturar um 
vão de 0,80 m de largura e 1,40 m de altura, será manobrada a partir da plataforma 
existente no topo da torre de tomada de água. 

A grelha de protecção será igualmente móvel indo obturar um vão com dimensões iguais 
ao da comporta. 

Em principio, o espaçamento livre das barras das grelhas será da ordem de 40-50 mm. 
Estas dimensões deverão ser confirmadas em função das especificações dos 
fornecedores do equipamento hidromecânico a instalar a jusante. 
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Conduta de descarga 

A conduta de descarga será de comum ao circuito hidraulico (conduta gravítica para 
abastecimento do Empreendimento turístico) e à descarga de fundo. 

Será constituída por tubos de betão armado, pré-fabricados, envolvidos por betão de 
enchimento. Terá o diâmetro interior de 1,00 m, de modo que a conduta seja visitável, e o 
comprimento aproximado de 70 m, o seu traçado é apresentado no Desenho 31. 

Estrutura de saída 

A testa de jusante da descarga de fundo será constituída  por uma câmara de válvulas e 
por uma bacia de dissipação de energia por impacto do tipo VI do Bureau of Reclamation, 
apresentada em “Hidralic Design of Stilling  Basins and Energy Dissipators”, A. J. 
Peterka. A definição desta estrutura será efectuada na fase seguinte dos estudos. 

Na câmara de válvulas será instalada uma válvula de cunha DN 500  para a descarga de 
fundo. 

O ramal de derivação para a tomada de água/conduta gravítica para abastecimento do 
Empreendimento tem o diâmetro de 0,400 m e terá instalado, na caixa de válvulas, uma 
válvula de seccionamento da mesma dimensão. 

Canal de restituição 

A jusante da bacia de dissipação por impacto será construído um canal de restituição 
revestido com enrocamento ou colchões do tipo “Reno”. 

Lei de vazão da descarga de fundo 

Para determinar o caudal máximo a evacuar pela descarga de fundo foi calculada a lei de 
vazão da descarga de fundo, que conduz a um caudal máximo de 2,56 m3/s 
(correspondente a cota do NPA =253,5), valor a adoptar para o dimensionamento da 
bacia de dissipação por impacto: 

)(2 HZNgCAQ ∆−−=  

em que, 

 C – coeficiente de vazão da válvula de jusante (C=0,90 para uma válvula de 
cunha); 
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 A – secção do orifício (válvula); 

N – nível de água na albufeira; 

 Z – cota do eixo da válvula (Z ≈ 238,0); 

 ∆H – perda de carga total no circuito da descarga de fundo (∆H ≈ 0,7 Q2). 

resultando, 

 238655,0 −= NQ   

para N=NPA=253,5, Q= 2,56 m3/s. 

Avaliou-se também,  com base na lei da vazão de descarga de fundo e na curva de 
volumes armazenados, o tempo necessário para o esvaziamento da albufeira da 
barragem de A-da-Gorda, a partir do NPA. Os cálculos apresentados no Quadro seguinte 
conduzem ao valor aproximado de 7 dias para o esvaziamento da albufeira de A-da-
Gorda, com afluência nula à albufeira.  

Quadro 6.1 - Simulação do esvaziamento da albufeira de A-da-Gorda pela descarga de 
fundo (afluência nula) 

Tempo Cota na Caudal 
albufeira efluente

(dias) (m) (m3/s)

0 253.5 2.58 (NPA=253,5)

1 252.5 2.50
2 251.4 2.40
3 250.2 2.29
4 248.7 2.14
5 246.9 1.95
6 243.9 1.59 (NmE=246,0)

7 238.8 0.00

 

6.2.4.3 - Desvio provisório 

As pequenas afluências à secção da barragem, durante as épocas secas, serão 
escoadas através da estrutura de descarga de fundo/circuito hidráulico, havendo que 
executar, deste modo, uma pequena ensecadeira para direccionar o escoamento para 
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essa obra. A estrutura de saída da descarga de fundo só será completada depois da 
conclusão dos aterros (instalação da válvula e acessórios e construção civil). 

6.2.5 - Estimativa orçamental. 

No Quadro 6.3 apresenta-se a estimativa orçamental da construção dos órgãos 
hidráulicos e anexos da barragem de A-da-Gorda. O valor global estimado é de cerca de  
102 360 contos. 

6.2.6 - Estudos a realizar em fase de Projecto de Execução 

Os estudos a realizar na fase de Projecto de Execução são idênticos aos apresentados 
no Capítulo 5.2.8 para a Alternativa 1. 

6.2.7 - Estimativa orçamental 

A estimativa de custo da barragem de A-da-Gorda foi elaborada com base em projectos 
efectuados durante o último ano, e em obras que se encontram presentemente em curso. 

Deste modo, as estimativas de custos de investimento da barragem e dos órgãos 
hidráulicos são as apresentadas nos Quadros seguintes. 

No Quadro 5.7 apresentou-se a estimativa de custo com a Campanha de Prospecção. 

Quadro 6.2 - Estimativa de custos da barragem de A-da-Gorda 

Designação dos Trabalhos Un Quantidades  
estimadas 

Custo 
unitário 
(contos) 

Custo 
total 

(contos) 
1 - Barragem     

1.1 - Escavação     
 Escavação para saneamento da fundação da barragem 

em terreno de qualquer natureza, incluindo carga, 
transporte a uma distância inferior a 2 km, descarga e 
arrumação em depósito m3 60610 0,6 36366 

1.2 - Enrocamentos     
1.3 - Desmonte, processamento, colocação incluindo 

transporte até à obra, espalhamento e compactação de 
enrocamento seleccionado de dimensão máxima 
0.075m, proveniente de mancha de emprestimo 
localizada a uma distância máxima de 2 km m3 24142 2,5 60355 

1.4 - Desmonte, processamento, colocação incluindo 
transporte até à obra, espalhamento e compactação de 
enrocamento de transição de dimensão máxima 0.20m, 
proveniente de mancha de emprestimo localizada a 
uma distância máxima de 2 km m3 21780 2 43560 

1.5 - Desmonte, processamento, colocação incluindo 
transporte até à obra, espalhamento e compactação de 
enrocamento central de dimensão máxima 0.60m, m3 127124 1,6 203399 
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Designação dos Trabalhos Un Quantidades  
estimadas 

Custo 
unitário 
(contos) 

Custo 
total 

(contos) 
proveniente de mancha de emprestimo localizada a 
uma distância máxima de 2 km 

1.6 - Desmonte, processamento, colocação incluindo 
transporte até à obra, espalhamento e compactação de 
enrocamento de protecção de jusante de dimensão 
minima 0.10m e máxima 0.40m, proveniente de 
mancha de emprestimo localizada a uma distância 
máxima de 2 km m3 8128 2 16256 

1.7 - Cortina de impermeabilização no paramento da 
barragem     

 Fornecimento e aplicação de betão armado para 
realização de cortina de impermeabilização de 
montante, incluindo todos os trabalhos necessários m2 13270 10 132700 

1.8 - Coroamento      
 Fornecimento e aplicação de betão armado para 

realização de pavimento do coroamento da barragem, 
incluindo todos os trabalhos necessários m2 7120 8 56960 

 Fornecimento e colocação de guardas do coroamento 
da barragem constituidas por elementos pré-fabricados 
de betão, incluindo todos os trabalhos necessários ml 1780 7,5 13350 

1.9 - Galeria de injecções     
1.9.1 - Escavações     

 Escavação em terreno de qualquer natureza para 
implantação da galeria, incluindo carga, transporte a 
uma distância inferior a 2000m, descarga e arrumação 
em depósito m3 3150 0,6 1890 

1.9.2 - Betão armado     
 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 para 

execução de galeria, incluindo aço, cofragem e todos 
os trabalhos necessários m3 2667 40 106680 

1.10 - Cortina de impermeabilização na fundação da 
barragem     

 Verba global para realização de cortina de 
impermeabilização na fundação da barragem 
(estimado) vg 1 105000 105000 

1.11 - Instrumentação     
 Verba global para fornecimento, montagem e leitura de 

equipamentos de medição e controlo de execução da 
obra (estimado) vg 1 30000 30000 

1.12 - Diversos     
 Execução de caminhos de acesso definitivos ao 

coroamento e aos vários orgãos da barragem 
(estimado) vg 1 7500 7500 

 Limpeza da albufeira, incluindo corte de árvores, 
arbustros e plantas rasteiras e destruição ou remoção 
dos produtos resultantes para fora da zona da albufeira 
(estimado) vg 1 5000 5000 

TOTAL 819016 
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Quadro 6.3 -  Estimativa orçamental dos órgãos hidráulicos da barragem de A-da-Gorda 

Designação dos Trabalhos Un Quantidades 
estimadas 

Custo 
unitário 
(contos) 

Custo 
total 

(contos) 
1 - Ensecadeiras vg 1 4000 4000 
2 - Derivação provisória e circuito hidráulico (tomada de 

água e descarga de fundo)     
2.1 - Movimentos de terras     

 Escavação (em rocha e terreno ripável, 50/50%) m3 300 1.5 450 
2.2 - Construção Civil:     

 Betão B30, na torre de tomada, passadiço e estrutura de 
saída da descarga de fundo, incluindo armaduras e 
cofragens  m3 65 90 5850 

 Betão B30, na estrutura de saída da descarga de fundo, 
incluindo armaduras e cofragens  m3 30 50 1500 

 Betão B25, no envolvimento da conduta de descarga de 
fundo/tomada de água e câmara de válvulas, incluindo 
armaduras e cofragens m3 150 30 4500 

 Fornecimento e colocação de conduta de betão armado 
pré-esforçado com DN 1000 m 70 50 3500 

 Enrocamento de protecção na saída da descarga de 
fundo m3 40 4 160 

2.3 - Equipamentos hidro e electromecânicos:     
 Grelhas, comportas vagão, válvulas, ponte rolante, ...) vg 1 15000 15000 

3 - Descarregador de cheias em canal     
3.1 - Movimentos de terras     

 Escavação (em rocha e terreno ripável, 50/50%) m3 3600 1.5 5400 
3.2 - Construção Civil:     

 Betão B30, na soleira e canal do descarregador incluindo 
armaduras e cofragens m3 1450 40 58000 

3.3 - Ensaio em modelo reduzido do descarregador vg 1 4000 4000 
TOTAL 102360 

No Quadro 5.8 são apresentados os custos da campanha de prospecção a efectuar para 
a barragem de A-da-Gorda. 

O custo total da barragem de A-da-Gorda é de cerca de 928 000 contos. 

6.3 - DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DO AÇUDE 

6.3.1 - Considerações gerais 

O açude a construir na ribeira do Vascão para a captação e elevação de água para a 
albufeira de A-da-Gorda localiza-se a cerca de 3 km a montante do local seleccionado 
para a Alternativa 1. Esta localização deveu-se à diminuição do comprimento total da 
conduta elevatória entre o açude e a albufeira e à diminuição da altura manométrica de 
elevação. No Desenho 34 apresenta-se a localização do açude do Vascão.  
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Devido à inexistência de topografia de pormenor deste local à escala 1:5000, as 
principais cotas de implantação do açude foram retiradas das cartas militares à escala 
1:25000. 

Uma vez que a secção do vale neste local é sensivelmente idêntica à apresentada na 
secção da ribeira do Vascão para a Alternativa 1, adoptaram-se, a nível de Estudo 
Prévio, as características do dimensionamento apresentadas para aquela alternativa e 
apresentadas no Capítulo 5.2. 

No Desenho 10 apresenta-se o tipo de açude proposto para a Alternativa 2. 

O nível de pleno armazenamento, coincide com a cota da crista do trecho galgável, foi 
fixado à cota 145,0 m. O nível mínimo de armazenamento foi fixado três metros abaixo, à 
cota 142,0 m. 

Tal como já foi referido, adoptaram-se para esta secção da ribeira os caudais 
determinados para a Alternativa 1. Assim, com os elementos topográficos existentes e 
nesta fase de Estudo Prévio, as características dos órgãos de segurança do açude são 
idênticas às apresentadas para a Alternativa 1. 

6.3.2 - Estimativa orçamental 

No Quadro 5.10  apresenta-se a estimativa orçamental da construção do açude do 
Vascão. O valor global estimado é de cerca de 145 000 contos. 

6.4 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE2.1 

6.4.1 - Concepção Geral 

A estação EE2.1 apresenta uma concepção geral muito semelhante à da estação 
elevatória EE1.1 da Alternativa 1, resultante do facto de as condições de instalação 
serem idênticas (captação a montante de um açude e elevação dos caudais captados 
para uma barragem/reservatório, no caso da EE2.1 para a albufeira da barragem de A-
da-Gorda). O transporte de caudais é assegurado através da conduta elevatória CE1. 

De acordo com os resultados da simulação de exploração das albufeiras (vide capítulo 3) 
o caudal máximo a elevar a partir da albufeira do açude para A-da-Gorda é de 0,250 
m3/s. A altura geométrica é de 111,5 m (desnível entre o nível mínimo no açude e o NPA 
de A-da-Gorda) sendo a altura manométrica de cerca de 127 m (inclui as perdas de carga 
na conduta elevatória e no circuito hidráulico da estação).  
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No Desenho 33 é apresentado um corte da estação elevatória EE2.1. 

A captação de água na albufeira do açude é feita entre as cotas 142 (NmE) e 145 (NPA) 
podendo contudo o nível de água atingir cotas significativamente superiores quando o 
açude se encontra a descarregar (situação muito frequente no principal período de 
funcionamento da estação que é o Inverno). Desta forma a solução a adoptar terá que 
ser adequada para funcionar sujeita a uma variação do nível de água na aspiração 
significativa. Das soluções disponíveis, capazes de assegurar uma altura manométrica 
significativamente elevada, a que pareceu mais adequada é composta por grupos 
centrífugos de eixo horizontal instalados em poço seco. À semelhança da EE1.1 a 
tomada de água será feita numa câmara de betão com a entrada protegida por grelhas e 
com ranhuras para ensecadeiras. A conduta de aspiração será munida de uma crépine 
com válvula de pé para proteger os grupos seleccionados, que são mais restritivos em 
termos das dimensões máximas de partículas na aspiração.  Para a selecção do 
equipamento foram consultados fornecedores que para as situações em estudo 
indicaram os equipamentos tecnicamente mais adequados e com melhores rendimentos.  

O equipamento electromecânico está localizado no interior de um pequeno edifício que 
contém um fosso enterrado onde se localizam os grupos electrobomba e as válvulas e 
acessórios, localizando-se os quadros eléctricos no piso térreo, o posto de transformação 
situa-se num abrigo elevado contíguo.  

No que respeita ao equipamento electromecânico serão instaladas: válvulas de 
seccionamento a montante e a jusante dos grupos, válvulas de retenção nas condutas de 
compressão, filtros, compressores, ponte rolante, dispositivos para protecção na situação 
de ocorrência de regimes transitórios (caso se verifique necessário), medidores de caudal 
e ventiladores. 

A estação elevatória EE2.1 será alimentada pela rede da SLE, Electricidade do Sul. 

As instalações eléctricas constarão essencialmente de transformadores, baterias, 
quadros eléctricos e circuitos de força motriz, comando e iluminação e tomadas. 

Na plataforma exterior existirá uma câmara para instalar um medidor de caudal na 
conduta de compressão. 

 Prevê-se que possa ser implementado um comando automático das instalações com 
exploração semi-abandonada, com possibilidade de televigilância e telecomando a partir, 
por exemplo, de um centro de operações a localizar no Empreendimento Turístico. 
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6.4.1.1 - Número e potência dos grupos 

Tendo em conta as características da estação elevatória e ponderando outros parâmetros 
importantes, com seja a gama de oferta dos fabricantes destes equipamentos, refira-se 
que para a altura manométrica em causa o tipo de grupos adequados (e com 
rendimentos elevados) é bastante mais restrito quando comparado com a estação EE1.1 
da Alternativa 1, optou-se pela utilização dos seguintes grupos de bombagem, tendo-se 
optado por instalar um grupo de reserva em virtude da esperada dificuldade em garantir 
no local uma rápida assistência  técnica: 

Tipo de grupos.......................................................... centrifugos de eixo horizontal 

Número de grupos .............................................................................................2+1 

Caudal unitário........................................................................................0,125 m3/s 

Altura geométrica máxima ..........................................................................111,5 m 

Altura manométrica máxima ..........................................................................127 m 

Potência absorvida por cada grupo .............................................................210 kW 

De acordo com as consultas efectuadas foi possível pré-seleccionar grupos com bons 
rendimentos, cerca de 75%, para estas condições de funcionamento. 

6.4.1.2 - Sistema de comando 

O sistema de comando do funcionamento dos grupos será em tudo semelhante ao 
proposto para a estação elevatória EE1.1 da Alternativa 1. O comando principal será 
dado em função da detecção de níveis de água na albufeiras do açude do Vascão e de 
A-da-Gorda. Assim, os grupos entrarão normalmente em funcionamento quando, em 
ambas as albufeiras, os níveis de água se encontrarem entre os NmE e NPA. Com o 
objectivo de concentrar os períodos diários de bombagem em horas de vazio, com tarifa 
energética mais baixa, o caudal nominal dos grupos foi fixado de forma a poderem 
funcionar em apenas 12 horas diárias o que permite utilizar um temporizador para colocar 
a estação em funcionamento no período desejado. 

Como indicado na simulação da exploração das albufeiras (vide Capítulo 3), deverá ser 
definido para cada mês (repetindo-se todos os anos) uma determinada cota máxima a 
atingir na albufeira de A-da-Gorda com a derivação de água a partir do Vascão, de forma 
a aproveitar ao máximo as afluências próprias da albufeira A-da-Gorda. Quando esta 
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situação se verifica (nível máximo do mês atingido) o funcionamento da estação deverá 
ser interrompido até se iniciar o mês seguinte ou caso o nível de água entretanto desça. 

Complementando o sistema de comando por detecção de níveis, a medição de caudais 
no debitímetro, a instalar na conduta de compressão, permitirá detectar a passagem de 
caudais anormalmente elevados que podem ser provocados por uma ruptura na conduta. 
Nesta eventualidade deverá ser dada automaticamente ordem de paragem aos grupos. 

6.4.2 - Estimativa orçamental 

A estimativa de custos de investimento da estação elevatória EE2.1 é apresentada no 
Quadro seguinte. 

Quadro 6.4 – Estimativa orçamental da estação elevatória EE 2.1 

Designação dos Trabalhos Un Quantidades 
estimadas 

Custo 
unitário 
(contos) 

Custo 
total 

(contos) 
1 - Movimentos de terras e protecção de taludes     

 Escavação (essencialmente em terreno ripável) m3 3000 1,2 3600 
 Gabiões m3 500 12 6000 

2 - Construção Civil:     
2.1 - Betão em fundações e lajes de fundo  m3 30 30 900 
2.2 - Betão em muros, pilares, lajes e vigas, incluindo 

armaduras e cofragens m3 230 55 12650 
2.3 - Alvenarias, serralharias e acabamentos vg 1 5000 5000 

3 - Equipamentos mecânicos e electromecânicos:     
3.1 - Grupos electrobomba, Punit=210kW un 3 7200 21600 
3.2 - Tubagens, válvulas e acessórios, pórtico vg 1 17500 17500 

4 - Equipamento eléctrico vg 1 15500 15500 
Total 82750 

O custo total da estação elevatória EE1.2 é de 82 750 contos. 

6.5 - REDE  DE ADUÇÃO 

6.5.1 - Conduta elevatória CE1 

6.5.1.1 - Introdução 

A elevação de água entre o açude localizado na ribeira do Vascão e a albufeira de A-da-
Gorda será efectuada por uma conduta elevatória – CE1. 
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6.5.1.2 - Traçado da conduta elevatória 

O traçado da conduta CE1 foi efectuado a partir da topografia à escala 1:25000, pois não 
foi efectuado qualquer levantamento topográfico desta faixa de terreno. 

Para a definição do traçado da rede de adução procurou-se, sempre que possível, 
implantar a conduta ao longo das estradas e caminhos rurais existentes, tendo em vista a 
maior facilidade de acesso para a execução das obras, bem como melhorar as condições 
de exploração e manutenção futuras. 

Durante a elaboração do presente Estudo Prévio, e com base na topografia à escala 
1:25000, procedeu-se ao ajustamento do traçado da rede de adução, tendo em atenção 
os critérios anteriormente definidos. 

A conduta CE1 será instalada ao longo do caminho rural que efectua a ligação entre o 
Monte das Serrainas e Penedo. Este primeiro troço com um desenvolvimento 
predominantemente no sentido sudeste-noroeste possui um comprimento total de cerca 
de 2300 m. A conduta passa a oeste da povoação de Penedos e após um troço de cerca 
de 700 m passa sob a EM 506. Após passagem sob esta estrada municipal a conduta 
será implantada ao longo de um caminho agrícola que se dirige para a albufeira de A-da-
Gorda e que possui um desenvolvimento de cerca de 1403 m. 

No Desenho 34 apresenta-se à escala 1:25 000 o traçado da conduta elevatória CE1. 

6.5.1.3 - Cálculo do caudal de dimensionamento 

Tal como já foi referido, o dimensionamento da rede de adução é condicionado pela 
posição altimétrica da origem de água face ao local de entrega da água e deve ser 
efectuado de modo a assegurar o transporte de determinados caudais que conduzam a 
uma solução global equilibrada, quer em termos de custo, quer do ponto de vista das 
condições de funcionamento. 

O caudal de dimensionamento da tubagem a instalar entre o açude a construir na ribeira 
do Vascão e a barragem a construir na ribeira da Lampreia foi determinado no capítulo 
referente à simulação de exploração da albufeira (vide Capítulo 3). 

O caudal de dimensionamento da conduta CE1 é de 250 l/s. 
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6.5.1.4 - Tipo de tubagem e acessórios 

Tal como para as tubagens da Alternativa 1, o dimensionamento da conduta será 
efectuado tendo em consideração critérios de ordem económica, isto é, deverão ter-se 
em consideração os custos de investimento a realizar na rede de adução, na estação 
elevatória e os consumos de energia. Para a obtenção da solução mais económica 
utilizou-se a técnica da programação linear, pela qual é possível determinar, através de 
um processo iterativo a solução de menor custo. 

Assim, nesta fase do estudo foram determinados os diâmetros, as classes de pressão e 
os materiais a utilizar nas tubagens. Devido aos caudais, às alturas manométricas e às 
classes de tubagens exigidas por esta alternativa, e, aos elevados preços que as 
tubagens de PVC atingem para diâmetros superiores a 630 mm, foram unicamente 
analisadas na Conduta CE1 tubagens de betão e de PEAD. 

Os pressupostos base utilizados nesta alternativa são idênticos aos paresentados para a 
Alternativa 1. 

O desenvolvimento total da conduta CE1 em planta é de 4403 m. 

Apresenta-se no Quadro 6.5 o dimensionamento hidráulico da conduta CE1 com os 
materiais e diâmetros adoptados no presente Estudo Prévio. 

Quadro 6.5 – Dimensionamento hidráulico da conduta CE1. 

Alternativa Material Diâmetro 
(mm) 

Classe 
Pressão 

Comprim. 
(m) 

Caudal 
(l/s) 

Veloc. 
(m/s) 

i unit. 
(m) 

i total 
(m) 

Altura 
geométrica 
de elevação 

(m) 

Altura 
manométrica 
de elevação 

(m) 

1 Betão 400 16 4402 250 1,99 0,0078 37,86 111,5 149,4 

2 Betão 500 16 4402 250 1,27 0,0025 12,20 111,5 123,7 

3 Betão 600 16 4402 250 0,88 0,0010 4,87 111,5 116,4 

4 PEAD 500 16 4402 250 1,90 0,0061 29,44 111,5 140,9 

5 PEAD 630 16 4402 250 1,20 0,0019 9,36 111,5 120,9 

No Quadro II.3 do Anexo II apresenta-se a análise económica efectuada para a 
determinação do diâmetro e tipo de tubagem a utilizar na conduta CE1. 

Tal como se pode observar neste estudo, e com os elementos de base actualmente 
existentes, nomeadamente os preços das tubagens e o custo da energia eléctrica, pode 
referir-se que a conduta CE1 deverá ser constituída por uma tubagem de betão de 
diâmetro 500 mm  (PN16). 
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6.5.1.5 - Órgãos de exploração e segurança 

a) Válvula de seccionamento 

A válvula com diâmetro de 500 mm a instalar imediatamente a jusante da estação 
elevatória será do tipo borboleta com extremidades flangeladas. Esta válvula será 
instalada em caixa de secção rectangular em betão armado (vide Desenho 22). 

b) Ventosas 

O diâmetro das ventosas a utilizar para a conduta CE1 será de 100 mm. 

As ventosas a instalar e as respectivas caixas serão idênticas às apresentadas para a 
Alternativa 1 (vide Desenho 23). 

c) Descargas de fundo 

As descargas de fundo, a instalar nos pontos baixos da conduta, serão constituídas por 
válvulas de seccionamento. As válvulas a instalar serão do tipo cunha com extremidades 
flangeadas. 

O diâmetro das válvulas de descarga de fundo da conduta CE1 será de 100 mm. 

As válvulas das descargas de fundo serão instaladas no interior de caixas circulares 
constituídas por anéis pré-fabricados (vide Desenho 23). 

d) Dispositivos de protecção contra o golpe de aríete 

Como se está em presença de uma rede em pressão, existe a possibilidade de se virem 
a estabelecer regimes transitórios resultantes da operação das válvulas de 
seccionamento, ou da passagem dos grupos por falta de energia. Assim será necessário 
existirem dispositivos de protecção contra o golpe de aríete e que serão indicados no 
Projecto de Execução da Estação Elevatória. 

6.5.1.6 - Estimativa orçamental 

A estimativa de custos de investimento da conduta CE1 é apresentada no Quadro 
seguinte. 
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Quadro 6.6 – Estimativa de custos da conduta CE1 

Descrição Un. Quantidades 
estimadas 

Custo por unidade 
(cts) 

Custo Total         
(cts) 

1 – Movimentação de terras Un 1 11043 11043 
2 – Tubos de betão pré-esforçado 
com alma de aço assentes em 
valas com juntas elásticas, 
DN500, PN16 

m  4403 19,075 83987 

3 - Acessórios Un  1 19,382 19382 
TOTAL 114412 

O custo total da conduta elevatória CE1 é de 114 412 contos.  

6.5.2 - Conduta adutora CA2 

6.5.2.1 - Introdução 

A adução de água entre a albufeira de A-da-Gorda e a caixa de ligação/distribuição à 
rede de adução a construir no interior do Campo de Golfe será efectuada pela conduta 
adutora CA2. A jusante desta caixa deverá ser construída uma estação elevatória que 
colocará em pressão a rede de rega do Empreendimento Turístico. Esta estação 
elevatória não faz parte do presente Estudo Prévio. 

6.5.2.2 - Traçado da rede de adução 

Para a adução de água entre a albufeira de A-da-Gorda e a caixa de ligação seleccionou-
se um traçado que permitisse efectuar a adução graviticamente. Assim a conduta adutora 
foi implantada ao longo da margem esquerda da ribeira da Lampreia. 

Tal como para as alternativas anteriores procurou-se, sempre que possível, implantar as 
tubagens ao longo das estradas e caminhos rurais existentes, tendo em vista a maior 
facilidade de acesso para a execução das obras, bem como melhorar as condições de 
exploração e manutenção futuras. 

Durante a elaboração do presente Estudo Prévio, e com base na topografia de pormenor 
efectuada à escala 1:5000, procedeu-se ao ajustamento do traçado da conduta, tendo em 
atenção os critérios anteriormente definidos no Capítulo 5.4.1.2. 

A conduta adutora desenvolve-se ao longo da ribeira da Lampreia até à caixa de ligação 
localizada no interior do Campo de Golfe. Este troço possui um comprimento de cerca de 
2691 m. 

No Desenho 35 apresenta-se, à escala 1:5000, o traçado da conduta adutora CA2. 
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6.5.2.3 - Cálculo do caudal de dimensionamento 

O dimensionamento da rede de adução é condicionado pela posição altimétrica da 
albufeira de A-da-Gorda face ao local de ligação à rede do Campo de Golfe e deve ser 
efectuado de modo a assegurar o transporte de determinados caudais que conduzam a 
uma solução global equilibrada, quer em termos de custo, quer do ponto de vista das 
condições de funcionamento. 

O caudal de dimensionamento da tubagem de adução é de 106,2 l/s. 

6.5.2.4 - Tipo de tubagens e acessórios 

O dimensionamento desta conduta será efectuado tendo em consideração os custos de 
investimento a realizar na rede de adução e as perdas de carga que ocorrem ao longo da 
rede, de forma a que a água seja aduzida graviticamente entre a albufeira e a caixa de 
ligação. 

Nesta fase do estudo foram determinados os diâmetros, as classes de pressão e os 
materiais a utilizar nas tubagens. Face aos materiais disponíveis no mercado, e tendo em 
consideração as relações custo/qualidade/facilidade de instalação, adoptou-se no Estudo 
Prévio por: tubagens de betão, PVC e PEAD. 

A optimização de diâmetros foi efectuada utilizando-se os mesmos pressupostos base 
utilizados nas alternativas anteriores e as perdas de carga contínua foram determinadas 
pela fórmula de Colebrook-White. 

O desenvolvimento total da conduta adutora em planta é de 2691 m. 

A altura mínima entre o extradorso da tubagem e o nível do terreno deverá ser de cerca 
de 0,8 m (vide Desenho 21). 

No Desenho 36 apresenta-se o perfil longitudinal da conduta adutora. 

Apresenta-se no Quadro 6.7 o dimensionamento hidráulico da conduta CA2 com os 
materiais e diâmetros adoptados no presente Estudo Prévio. 
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Quadro 6.7 – Dimensionamento hidráulico da conduta CA2. 
A

lte
rn

at
iv

a 

Material 
Diâmetro 

(mm) 
Classe 

Pressão
Comprim.

(m) 
Caudal 

(l/s) 
Veloc.
(m/s) 

i unit. 
(m) 

i total 
(m) 

Cota 
piezométrica 
na caixa de 
ligação (m) 

1 PVC 400 6 2690,8 106,2 0,95 0,0018 5,425 238,1 
2 PVC 500 6 2690,8 106,2 0,61 0,0006 1,815 241,7 
3 Betão 400 6 2690,8 106,2 0,85 0,0015 4,454 239,1 
4 Betão 500 6 2690,8 106,2 0,54 0,0005 1,460 242,0 
5 PEAD 400 6 2690,8 106,2 0,99 0,0020 5,965 237,6 
6 PEAD 500 6 2690,8 106,2 0,63 0,0007 1,995 241,5 

No Quadro II.4 do Anexo II apresenta-se a análise económica efectuada para a 
determinação do diâmetro e tipo de tubagem a utilizar na conduta CA2. 

Tal como se pode observar neste estudo, e com os elementos de base actualmente 
existentes, nomeadamente os preços das tubagens, pode referir-se que a conduta CA2 
deverá ser constituída por tubagens de betão de diâmetro 400 mm (PN6). 

A cota piezométrica na caixa de ligação/distribuição do Campo de Golfe é de 239,1 m. 

6.5.2.5 - Órgãos de exploração e segurança 

a) Válvula de seccionamento 

A válvula com diâmetro de 400 mm a instalar à saída da tomada de água da barragem 
será do tipo borboleta com extremidades flangeladas. Esta válvula será instalada em 
caixa de secção rectangular em betão armado (vide Desenho 22). 

b) Ventosas 

O diâmetro das ventosas a utilizar para a conduta CA2 será de 100 mm. 

As ventosas a instalar e as respectivas caixas serão idênticas às apresentadas para a 
Alternativa 1 (vide Desenho 23). 

c) Descargas de fundo 

As descargas de fundo, a instalar nos pontos baixos da conduta, serão constituídas por 
válvulas de seccionamento. As válvulas a instalar serão do tipo cunha com extremidades 
flangeadas. 

O diâmetro das válvulas de descarga de fundo da conduta CA2 será de 100 mm. 
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As válvulas das descargas de fundo serão instaladas no interior de caixas circulares 
constituídas por anéis pré-fabricados (vide Desenho 23). 

6.5.2.6 - Estimativa orçamental 

A estimativa de custo de investimento da conduta CA2 é apresentada no Quadro 
seguinte. 

Quadro 6.8 – Estimativa de custos da conduta CA2 

Descrição Un. Quantidades 
estimadas 

Custo por unidade 
(contos) 

Custo Total         
(contos) 

1 – Movimentação de terras Un 1 7722 7722 
2 – Tubos de betão pré-esforçado 
com alma de aço assentes em 
valas com juntas elásticas, 
DN400, PN4 

m  2691 15,73 42329 

3 - Acessórios Un  1 9768 9768 
TOTAL 59819 

O custo total da conduta elevatória CA2 é de 59 819 contos.  

6.6 - CAIXA DE LIGAÇÃO 

6.6.1 - Tipo de caixa 

No interior do Empreendimento Turístico deverá ser construída uma caixa de 
ligação/distribuição à rede de adução do próprio Empreendimento. 

Esta caixa localizar-se-á imediatamente a montante da estação elevatória a construir no 
Empreendimento e que colocará a rede de rega em pressão. Tal como já foi referido, esta 
estação pertence ao projecto do próprio Empreendimento e não faz parte dos estudos 
efectuados no presente Estudo Prévio. 

No Desenho 35 apresenta-se a localização da caixa de ligação/distribuição. Esta 
localização poderá ser deslocada no interior do Empreendimento e de acordo com o 
próprio Projecto de Arquitectura, mas tendo-se sempre em atenção a sua cota de 
instalação, devido à adução gravítica a partir da albufeira de A-da-Gorda.  

A cota da soleira da caixa de ligação será de 234,0 m. 

Na caixa será instalada uma ventosa de 100 mm e será colocada uma junta de 
desmontagem à qual ficará ligada a conduta de ligação à estação elevatória que irá 
colocar em pressão a rede de rega do Campo de Golfe.. 
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A caixa a construir em betão armado possuirá 2,0 m x 1,0 m. 

6.6.2 - Estimativa orçamental 

A estimativa orçamental da caixa de ligação apresenta-se no Quadro seguinte. 

Quadro 6.9 – Estimativa orçamental da caixa de ligação 

Descrição Unidade Quantidades 
estimadas 

Custo unitário 
(contos) 

Custo total 
(contos) 

1 – Movimentação de terras  m3 8 1,1 8,8 

2 – Caixa em betão armado, incluindo 
cofragens e descofragens 

Un 1 800 800 

3 – Ventosa DN100 mm e junta de 
desmontagem DN 400 

Un 1 50 50 

4 – Serralharias Un 1 520 520 
TOTAL 1378,8 

O custo de investimento com a caixa de ligação/distribuição à rede de adução do Campo 
de Golfe é de cerca de 1380 contos. 

6.7 - OUTROS INVESTIMENTOS COMPLEMENTARES 

6.7.1 - Introdução 

Tal como para a Alternativa 1, foram analisadas a nível de Estudo Prévio todas as outras 
infra-estruturas que se consideram necessárias para um bom funcionamento do sistema 
de captação, armazenamento e adução de água ao Campo de Golfe, nomeadamente a 
rede viária de acesso às infra-estruturas e o sistema de telegestão. 

6.7.2 - Rede viária 

O acesso à barragem de A-da-Gorda será efectuado por um caminho agrícola público 
que liga Diogo Martins à Aguçadeira e a A-da-Gorda. A ligação entre a barragem de A-
da-Gorda e o açude do Vascão será efectuada por um caminho agrícola público que liga 
A-da-Gorda, passa por Penedos e dirige-se para a ribeira do Vascão. Este caminho 
agrícola cruza a estrada municipal EM 506. 

No Desenho 37 apresenta-se, à escala 1:25000, a localização dos caminhos propostos 
para reabilitar e construir na Alternativa 2. 

Estes caminhos encontram-se em muito mau estado de conservação, o que resulta da 
conjugação de problemas de drenagem, de construção e de manutenção. 
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A conduta elevatória CE1 será instalada ao longo deste caminho que possui um 
comprimento total de cerca de 3670 km. 

A intervenção a efectuar na rede viária, proposta neste estudo, recai sobre a beneficiação 
deste caminho público e a construção de um novo troço, nomedamente de acesso à 
barragem de A-da-Gorda com um comprimento de 460 m. 

Tal como para a Alternativa 1, a reabilitação do caminho existente e a construção do 
novo troço de acesso será projectada na fase seguinte de projecto de acordo com as 
“Normas para Projectos de Caminhos Rurais e Agrícolas” 

O perfil tipo seleccionado para os caminhos a reabilitar e a construir foi o da Categoria II. 
No Desenho 26 apresenta-se o perfil tipo a construir. 

No total serão reabilitados cerca de 3670 m de caminhos agrícolas e 460 m de um novo 
troço de acesso a construir.  

Quadro 6.10 – Características dos caminhos a melhorar e a construir 

Caminho nº Categoria Comprimento 
(m) 

Faixa de rodagem 
(m) 

Revestimento 

1 - Caminho a 
reabilitar 

2 3670 3,5 Macadame 

2 - Caminho a 
construir 

2 460 3,5 Macadame 

6.7.3 - Sistema de telegestão 

6.7.3.1 - Considerações gerais 

As principais infra-estruturas a construir na Alternativa 2 são: 

♦ 1 açude; 

♦ 1 barragem; 

♦ 1 estação elevatória; 

♦ 2 condutas adutoras; 

♦ 1 caixa de ligação/distribuição. 

A adução de água a partir do açude do Vascão será efectuada através de uma conduta 
elevatória com cerca de 4,4 km até à albufeira de A-da-Gorda e posteriormente a partir 
desta albufeira através de uma conduta adutora com cerca de 2,7 km até à caixa de 
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ligação. A estação elevatória bomba água desde a ribeira do Vascão até à albufeira de A-
da-Gorda. 

O sistema de telegestão a implementar deverá permitir a monitorização do estado 
hidráulico e controlo em tempo real de todo o sistema de adução. 

6.7.3.2 - Configuração do sistema de telegestão 

A regulação hidráulica da rede de adução (gestão automatizada em tempo real) será 
idêntica à apresentada para a Alternativa 1. 

O sistema de telegestão será composto por diversos equipamentos (“hardware”) e por 
programas computacionais (“software”) para a regulação hidráulica centralizada da rede.  

Tal como para a Alternativa 1, será necessário instalar ao longo do sistema de adução, 
as seguintes instalações: 

♦ Instalações de telemedida em determinados locais (açude do Vascão e albufeira 
de A-da-Gorda); 

♦ Instalações para telecomando das comportas motorizadas (comporta de 
descarga do açude do Vascão e da barragem de A-da-Gorda); 

♦ Instalações para telecomando da estação elevatória e da válvula da tomada de 
água da barragem de A-da-Gorda; 

♦ Rede de comunicações; 

♦ Centro de Gestão a localizar no interior do Campo de Golfe 

6.7.3.3 - Constituição e funcionamento do sistema de telegestão 

Tendo em consideração uma organização centralizada com estrutura do tipo árvore com 
dois níveis hierárquicos, o sistema de telegestão será constituído pelos seguintes 
elementos: 

♦ 2 unidades locais; 

♦ 1 centro de gestão a localizar no interior do Campo de Golfe. 

As diversas unidades terão a seguinte constituição geral: 

Unidades locais 

Estas unidades recebem informações (sinais) dos sensores de medição (medição de 
níveis, medição do caudal bombado pela estação elevatória, medição de caudais, etc.) e 
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comunicam essa informação ao Centro de Gestão e controlam os automatismos locais de 
acordo com as instruções do “software” específico ou de acordo com as instruções 
recebidas do Centro de Gestão. 

As unidades locais serão, essencialmente, Unidades de Motorização e Telemedida 
(UMT) e Unidades de Telemedida (UT). Na Figura 6.2 indica-se esquematicamente a sua 
localização. Estas unidades serão idênticas às apresentadas para a Alternativa 1.  

O autómato das UMT possuirá um controlador que permitirá controlar o funcionamento 
dos grupos electrobomba da estação elevatória, com base nos níveis de água 
observados na albufeira de A-da-Gorda e no açude do Vascão e nos consumos 
existentes e previsiveis. Este autómato irá verificar em cada instante os recursos hídricos 
existentes e efectuar as acções necessárias de acordo com o programa previamente 
estabelecido. A UMT permitirá igualmente, caso seja necessário, controlar a abertura das 
comportas das descargas de fundo do açude do Vascão e da barragem de A-da-Gorda. 

Centro de Gestão 

O Centro de Gestão possuirá idênticas funções e equipamentos apresentados para a 
Alternativa 1. 

Rede de comunicações 

As comunicações serão efectuadas através de uma linha dedicada constituída por um 
cabo de fibra óptica que se desenvolverá ao longo das condutas adutoras até ao Centro 
de Gestão. 
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Figura 6.2 – Sistema de Telegestão – Alternativa 2 
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6.7.4 - Estimativa orçamental 

6.7.4.1 - Rede viária 

Tendo em consideração o movimento de terras a efectuar para a reabilitação dos 
caminhos e os custos unitários dos materiais a adoptar nas faixas de rodagem estimou-
se os custos de investimento a efectuar na rede viária da Alternativa 2. Os valores 
obtidos apresentam-se no Quadro seguinte. 

Quadro 6.11 – Estimativa de custos da reabilitação e construção dos caminhos 

Descrição Unidades Quantidade 
Custo por 
unidade 
(contos) 

Custo total 
(contos) 

1 - Caminho a 
reabilitar 

m 3670 18 66060 

2 - Caminho a 
construir 

m 460 20 9200 

TOTAL 75260 

O custo total de investimento previsto na Alternativa 2 para a Rede Viária é de 75 260 
contos. 

6.7.4.2 - Sistema de telegestão 

Com base nos custos unitários dos diversos componentes constituintes do sistema de 
telegestão estimaram-se os custos de investimento a efectuar para a instalação do 
sistema de telegestão. Obtiveram-se os valores apresentados no Quadro seguinte. 

Quadro 6.12 – Estimativa de custos do Sistema de Telegestão 

Descrição Un. Quantidades 
estimadas 

Custo por 
unidade 
(contos) 

Custo 
total 

(contos) 
1 - Unidades de Motorização e Telemedida Un 2 2100 4200 
2 - Sensores Un 2 700 1400 
3 - Unidade do Centro de Gestão Un 1 1500 1500 
4 - “Software” de gestão Un 1 3000 3000 
5 - Rede de comunicações – cabos de fibra óptica m 7600 1,3 9880 
6 - Tubo em PEAD (tipo Sanedur) para enfiamento 
de cabos DN 110 

m 7600 0,7 5320 

7 – Caixas de passagem de cabos, em anéis 
préfabricados de betão simples DN interior 1,0 m 
com 1,0 m de altura assentes sobre cinta de 
fundação em betão simples, de fundo roto, 
incluindo brita e tampa em betão armado 

Un 40 40 1600 

TOTAL 26900 
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O custo total de investimento previsto na Alternativa 2 para o Sistema de Telegestão é de 
26 900 contos. 

6.8 - ESTIMATIVA TOTAL DE INVESTIMENTOS DA ALTERNATIVA 2 

A estimativa total dos custos de investimento da Alternativa 2 apresenta-se no Quadro 
seguinte. 

Quadro 6.13 – Custos totais de investimento. Alternativa 2 

Designação dos trabalhos Custos de investimento 
 (contos) (%) 

1 - Estaleiro................................................................................... 115000 6,4 
2 - Expropriações.......................................................................... 30400 1,7 
3 - Açude ....................................................................................... 145000 8,1 
4 - Barragem.................................................................................. 921376 51,2 
5 - Estação elevatória, EE1............................................................ 82750 4,6 

6 - Condutas:   
   6.1 - CE1...................................................................................... 114412 6,4 
   6.2 - CA2...................................................................................... 59819 3,3 
7 - Caixa de ligação/distribuição..................................................... 1379 0,1 
8 - Rede viária................................................................................ 75260 4,2 
9 - Sistema de telegestão............................................................... 26900 1,5 

10 - Trabalhos de campo   
10.1 - Prospecção geológica-geotécnica......................................... 8500 0,5 
10.2 - Levantamentos topográficos................................................. 8000 0,4 
11 - Projectos de Execução............................................................. 35000 1,9 
10 - Imprevistos e arredondamentos.............................................. 176204 9,8 

TOTAL 1800000 100,0 

No que se refere às expropriações a efectuar com a barragem de A-da-Gorda, açude do 
Vascão e respectivas albufeiras, e, com as estações elevatórias de áreas envolventes, 
considerou-se uma área total de 38 ha e um preço unitário médio de 800 contos/ha. 

O custo total de investimento das infra-estruturas necessárias para a captação, 
armazenamento e adução de água ao Campo de Golfe da Alternativa 2 é de 1 800 000 
contos. 
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7. - ANÁLISE ECONÓMICA DAS ALTERNATIVAS 

7.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste capítulo determinaram-se, para cada alternativa, os custos de investimento para a 
construção das infra-estruturas e os encargos anuais de exploração, manutenção e 
conservação. 

Os investimentos foram calculados com base na medição dos elementos de obra e em 
preços de aplicação para a realização de empreitadas de natureza semelhante. 

Para a determinação dos encargos anuais de manutenção e conservação atribuíram-se 
percentagens sobre o investimento inicial, sendo as mesmas de valor crescente ao longo 
do período de vida útil das obras. Os encargos de exploração dizem respeito ao custo da 
energia consumida. 

7.2 - INVESTIMENTOS A REALIZAR 

Para a captação, armazenamento e adução de água ao Campo de Golfe foram 
analisadas duas alternativas. Os investimentos  iniciais previstos para cada uma das 
alternativas resumem-se no Quadro seguinte: 

Quadro 7.1 – Resumo do orçamento das obras a efectuar 

Designação dos trabalhos Alternativas 
 1 2 

1 - Estaleiro................................................................................... 100000 115000 
2 - Expropriações.......................................................................... 20000 30400 
3 - Açude ....................................................................................... 145000 145000 
4 - Barragem.................................................................................. 799759 921376 

5 - Estações elevatórias................................................................... 118190 82750 
6 - Condutas.................................................................................... 133364 174231 
7 - Reservatório/Caixa de ligação.................................................... 1900 1379 
8 - Rede viária................................................................................ 68900 75260 
9 - Sistema de telegestão............................................................... 26300 26900 

10 - Trabalhos de campo   
10.1 - Prospecção geológica-geotécnica......................................... 8500 8500 
10.2 - Levantamentos topográficos................................................. 5600 8000 
11 - Projectos de Execução............................................................. 33000 35000 
10 - Imprevistos e arredondamentos.............................................. 139487 176204 

TOTAL  1600000 1800000 
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7.3 - ENCARGOS DE EXPLORAÇÃO 

Os encargos anuais de exploração foram calculados tendo por base o volume médio 
anual bombeado por cada sistema elevatório e a respectiva altura manométrica. Para o 
cálculo da energia consumida empregou-se a seguinte expressão: 

3600
8,9 HmxVxE

η
=  

em que: 

E – energia consumida anualmente (kWh.ano); 

η - rendimento da instalação (80%); 

Hm – altura manométrica (m). 

Em relação aos volumes bombeados adoptaram-se os valores calculados no Capítulo 3 
para a simulação de exploração das albufeiras e que são: 

♦ 665 773 m3 para a EE1.1 da Alternativa 1; 

♦ 873 719 m3 para a EE1.2 da Alternativa 1; 

♦ 433 683 m3 para a EE2.1 da Alternativa 2. 

O custo do kWh considerado no Estudo Prévio foi de 17,7 escudos2. Registe-se que 
devido ao tipo de consumidor em causa, este custo energético unitário pode 
eventualmente ser negociado com a SLE, Electricidade do Sul. 

Com base nestes elementos, obtiveram-se os seguintes valores dos encargos anuais de 
exploração: 

Quadro 7.2 – Energia consumida e encargos anuais 

Alternativa Energia consumida 
(kWh.ano) 

Encargos de 
exploração (contos) 

(1) 
1 EE1.1 = 74 825 1324 
 EE1.2 = 373 758 6616 
 Total = 448 583 7940 

2 EE2.1 = 208 626 3693 

(1) – Para um custo energético unitário de 17,7 $/kWh e sem contabilizar os encargos de potência.  

                                                 
2 Elemento base fornecido pela Anglo-Europa Propriedades 
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7.4 - ENCARGOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

Para a estimativa dos encargos anuais de manutenção e conservação recorreu-se a 
percentagens sobre o valor dos investimentos para a construção de cada infra-estrutura. 
Fez-se a distinção entre elementos de construção civil e equipamento e aplicaram-se 
percentagens crescentes ao longo do período de vida útil das obras. Os valores 
adoptados foram os seguintes: 

Quadro 7.3 – Percentagens do custo de investimento em equipamento e construção civil 
para o cálculo dos encargos de manutenção e conservação 

Obras Construção civil (%) Equipamento (%) 
Açude, Barragens e órgãos 
hidráulicos anexos 

0,9 0,1 

Estações elevatórias 0,4 0,6 
Condutas adutoras 0,9 0,1 
Reservatório de regulação 0,8 0,2 
Sistema de telegestão 0,1 0,9 
Rede viária 1,0 0,0 

Quadro 7.4 – Percentagens anuais do custo inicial de investimento para o cálculo dos 
encargos de manutenção e conservação 

Obras % do custo inicial de 
investimento / ano 

Açude, Barragens e órgãos hidráulicos anexos:  
   - Construção civil 0,01 
   - Equipamento 2,00 
Estações elevatórias:  
   - Construção civil 0,50 
   - Equipamento 3,00 
Condutas adutoras:  
   - Construção civil 0,03 
   - Equipamento 5,00 
Reservatório de regulação:  
   - Construção civil 0,01 
   - Equipamento 3,00 
Sistema de telegestão:  
   - Construção civil 0,01 
   - Equipamento 15,0 
Rede viária:  
   - Construção civil 1,00 

Em relação ao equipamento, considerou-se, ainda, que o mesmo será substituído a meio 
do período de vida útil. 
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Considerou-se, ainda, uma vida útil de 25 anos para as condutas adutoras e 50 anos 
para o açude, barragens, estações elevatórias e reservatórios. 

Os encargos anuais de manutenção e conservação, bem como o custo da substituição do 
equipamento são os que constam do Anexo III. 

7.5 - VALOR ACTUALIZADO LIQUIDO 

O valor actualizado líquido de cada alternativa estudada foi calculado para um período de 
vida útil de 50 anos. 

Os valores obtidos são os que constam do Quadro seguinte. 

Quadro 7.5 – Valor actualizado 

Alternativa Custo do kW.h/ano (contos) 
 15$ 18$ 20$ 22$ 

1 1730675 1759585 1778858 1798131 
2 1809006 1822451 1831415 1840378 

Diferencial 4,33% 3,44% 2,87% 2,30% 

 

7.6 - ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Os estudos desenvolvidos nos Capítulos 5, 6 e 7 permitem concluir que, do ponto de 
vista económico, a Alternativa 1 é a que se revela mais vantajosa, para qualquer taxa de 
actualização3 e cenário de custo do kW/h. 

Tal facto deve-se, no conjunto, aos menores custos de investimento e de encargos 
anuais desta alternativa. 

Com efeito, o investimento a realizar para a construção da alternativa seleccionada é, 
pelo menos, 11,1 % inferior à Alternativa 2. 

Em relação à Alternativa 2, o menor custo de investimento, deve-se essencialmente ao 
menor custo da barragem e do sistema adutor (vide Quadro 7.1). Estas duas infra-
estruturas são responsáveis por 81% do diferencial existente entre as duas alternativas. 

                                                 
3 Foram efectuados estudos com taxas de actualização de 2,4% e 6%. 
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Como consequência do exposto anteriormente, os encargos anuais de manutenção e 
conservação, bem como os custos com a substituição do equipamento é superior na 
Alternativa 2, já que tais encargos e custos são directamente proporcionais aos 
investimentos iniciais realizados. 

No que se refere aos encargos anuais de exploração (energia), na Alternativa 2 estes são 
menores, mas apenas em cerca de 1983 contos (considerando-se um custo energético 
de 18$/kWh – vide Anexo III), que não é suficiente para, contabilizando os restantes 
encargos, superar na escolha a alternativa seleccionada. 

Assim e após a análise económica elege-se a Alternativa 1 como a economicamente 
mais vantajosa. 

No entanto, refira-se que a diferença de custo de investimento existente entre as duas 
alternativas não é suficientemente pronunciada para que o critério de análise económica 
prevaleça sobre a análise técnica. 
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8. - ANÁLISE COMPARATIVA TÉCNICO-ECONÓMICA 

8.1 - ANÁLISE TÉCNICA 

8.1.1 - Considerações gerais 

A comparação das três alternativas desenvolvidas a nível de Estudo Prévio, só será 
possível caso se definam um conjunto de critérios e se proceda à sua valorização. No 
entanto, estamos conscientes, que relativamente a alguns aspectos técnicos, nem 
sempre é possível efectuar uma valorização muito rigorosa, pois alguns deles são 
intangíveis. 

Ainda assim, a análise técnica foi baseada numa série de critérios técnicos, devendo esta 
análise ser complementada por uma análise económica, que se apresenta no capítulo 
seguinte. 

Em face da dimensão e da natureza das barragens, sistemas elevatórios e adutores, e 
dos objectivos pretendidos definiu-se um conjunto de critérios, que nesta fase se 
considerou fundamentais para a apreciação das diversas alternativas. 

8.1.2 - Afluências próprias do sistema 

A Alternativa 2 cuja principal origem de água é a ribeira da Lampreia possui como 
principal vantagem o facto de não depender sobretudo da ribeira do Vascão. Com os 
elementos de base existentes, e, em ano médio, o volume de água afluente à secção da 
barragem da A-da-Gorda é suficiente para suprir as necessidades hídricas do 
Empreendimento. No entanto, e de forma a não existirem falhas no abastecimento de 
água, durante o período analisado de 38 anos, terá sempre de ser construído um sistema 
de captação e elevação de água desde a ribeira do Vascão até à albufeira de A-da-
Gorda. 

A Alternativa 1 implica a derivação e elevação de maiores volumes de água da ribeira do 
Vascão - cerca de 50% relativamente à Alternativa 2. 

Este factor poderá ser determinante na análise final, pois tal como foi demonstrado a 
ribeira da Lampreia possui caudais significativos. 

Refira-se igualmente que do ponto de vista ambiental a barragem de A-da-Gorda irá 
alterar drasticamente o regime hidrológico da ribeira da Lampreia, tendo que se reservar 
um caudal ecológico a jusante daquela infra-estrutura. 

 
Empreendimento Turístico com Golfe em Diogo Martins. Adução de água ao Campo de Golfe. Estudo Prévio. Volume II – Análise Técnico-
Económica de Alternativas para o Armazenamento e Adução de Água ao Empreendimento Turístico com golfe em Diogo Martins. 
(15/03/2001) 

141



8.1.3 - Dimensão das obras 

A barragem a construir na ribeira da Lampreia é bastante extensa, com cerca de 2 vezes 
o comprimento da barragem de Almejafas, sendo no entanto mais baixa. Com os 
pressupostos base atrás admitidos e devido à regularização interanual que é necessário 
efectuar na albufeira de A-da-Gorda, esta barragem nunca poderá possuir uma altura 
inferior a 15 m. 

Na Alternativa 2, a área ocupada pela albufeira formada pela barragem de A-da-Gorda e 
as áreas a expropriar são também superiores, o que poderão constituir obstáculos nas 
fases seguintes de projecto e de construção. 

O circuito hidráulico de adução da Alternativa 2 é igualmente superior ao da Alternativa 1 
em cerca de 1549 m. 

Na Alternativa 2 só será construída uma estação elevatória, enquanto que na Alternativa 
1 serão construídas duas. 

8.1.4 - Tempo de execução 

O tempo de execução depende da natureza dos terrenos de fundação das barragens e 
açudes, dos terrenos atravessados pelas tubagens dos sistemas de adução e da 
disponibilidades financeiras. No presente caso, considerou-se que o tempo de execução 
será essencialmente função da extensão e dimensão das obras. 

Assim, a valorização das alternativas foi efectuada com base nas quantidades de 
movimentos de terras a efectuar, dos volumes de betão a colocar em obra e do 
comprimento das tubagens a montar. 

Tendo em consideração os valores deste parâmetros, já indicados nos Capítulos 5, 6 e 7, 
e tendo em consideração o tempo médio de execução das barragens e de instalação das 
tubagens, considera-se que a Alternativa 2 apresentará um tempo de execução 
relativamente maior. 

8.1.5 - Complexidade e garantia de funcionamento 

A Alternativa 2 é aquela que permitirá um funcionamento mais simples. Com efeito, nesta 
solução técnica: 

♦ será construída apenas uma estação elevatória; 

♦ a principal fonte de recursos hídricos é a ribeira da Lampreia (em ano médio); e 
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♦ a água não necessita de ser bombeada entre a albufeira da A-da-Gorda e o 
empreendimento. 

Assim, caso se avarie uma estação elevatória, isso não implicará a paragem imediata de 
todo o sistema de adução ao Empreendimento, pois a albufeira de A-da-Gorda possui 
reservas hídricas consideráveis. Este factor é igualmente importante face à localização 
do Empreendimento e à complexidade do sistema elevatório e de adução da Alternativa 
1, onde existe um maior número e tipos de equipamentos. 

Na Alternativa 1, existem dois patamares de bombagem, com o último a terminar num 
reservatório de regulação, sendo o seu funcionamento mais complexo. A garantia de 
abastecimento de água também será mais reduzida, em caso de avaria de algum dos 
sistemas. 

Na verdade, visto que na Alternativa 1 o volume de reserva é muito reduzido no interior 
do Empreendimento (unicamente no reservatório de regulação), caso ocorra uma avaria 
na estação elevatória EE1.2, ou no sistema adutor CE2, isso significará a paragem 
imediata de todos os sistemas de rega e do próprio abastecimento urbano de água. 

Para além destes aspectos, visto que também se pretende efectuar abastecimento 
durante todo o ano, todo o sistema elevatório e adutor deverão estar sempre 
operacionais, existindo pois menos tempo para assegurar a sua manutenção na 
Alternativa 1. Saliente-se que a estação elevatória EE1.2 da Alternativa 1 estará em 
funcionamento durante todo o ano. 

O funcionamento das estações elevatórias será sempre muito delicado e obrigará à 
instalação de diversa instrumentação electrónica relativamente sofisticada. Assim, 
qualquer avaria em qualquer estação, nos dispositivos de protecção ou no equipamento 
de controlo poderá obrigar à suspensão do abastecimento de água. Refira-se que a 
Alternativa 1 possui duas estações elevatórias, enquanto que a Alternativa 2 possui 
unicamente uma estação. 

No entanto é de salientar que na Alternativa 2 a gama de equipamentos elevatórios 
disponíveis no mercado é mais restrita, de forma a atingir, com aquele caudal, a elevada 
altura manométrica existente. 

Pode, portanto, concluir-se que relativamente à complexidade de funcionamento e 
sobretudo à garantia de funcionamento de água a Alternativa 2 é a mais vantajosa.  
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O facto de existir um volume de reserva de água que pode ser aduzido graviticamente até 
ao Empreendimento leva a que este seja o principal factor de decisão na análise técnica. 

8.1.6 - Eficiência hídrica  

O sistema hidráulico proposto na Alternativa 2 é mais eficiente pois aproveitam-se 
integralmente os recursos hídricos da ribeira da Lampreia. 

No período de simulação efectuado e apresentado no Capítulo 3, a água bombeada 
anualmente da ribeira do Vascão, para a albufeira da A-da-Gorda é, em média, de cerca 
de 433 700 m3. 

Na Alternativa 1 o volume de água bombeada anualmente pelas estações elevatórias 
EE1.1 e EE1.2 é de cerca de 665 800 m3 e 874 000 m3 respectivamente. Nesta 
alternativa a totalidade da água elevada pelos dois sistemas elevatórios é de cerca de 1 
539 800 m3. 

Por outro lado, a maior dimensão da albufeira de A-da-Gorda implicará maiores perdas 
de água por evaporação. Na Alternativa 2 a evaporação na albufeira é superior em cerca 
de 40 000 m3 por ano. 

Na Alternativa 2 o volume de água descarregado, em ano médio, é bastante elevado. 
Neste âmbito, o sistema hidráulico proposto na Alternativa 1 é mais eficiente, 
aproveitando-se integralmente os recursos hídricos da ribeira de Almejafas e efectua-se a 
bombagem, a partir da ribeira do Vascão, do volume de água estritamente necessário 
para a albufeira. Na Alternativa 2, em alguns anos, poderá acontecer que a albufeira de 
A-da-Gorda esteja a ser cheia com água proveniente do Vascão e que ocorram chuvadas 
que conduzam ao funcionamento do descarregador de cheias. No entanto, durante a 
elaboração do modelo de simulação de exploração das albufeiras, a estação elevatória 
da Alternativa 2 (EE2.1) é colocada em funcionamento sensivelmente mais tarde do que 
a estação EE1.1 da Alternativa 1, que procede ao enchimento da albufeira de Almejafas. 
Tentou-se, desta forma, optimizar ao máximo os recursos hídricos de superfície da ribeira 
da Lampreia. 

8.1.7 - Riscos potenciais 

O risco potencial de ruptura da barragem é superior na Alternativa 2 devido à maior 
ocupação do vale a jusante da secção proposta para a construção da barragem. 

Em caso de ruptura da barragem de Almejafas o volume de água proveniente desta 
albufeira será regularizado num troço relativamente reduzido da ribeira do Vascão. 
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8.1.8 - Proximidade do Empreendimento ao principal reservatório de água 

Na Alternativa 2 o principal reservatório de água, isto é, a albufeira de A-da-Gorda, 
encontra-se relativamente próximo do Empreendimento Turístico, o que se traduz em 
inúmeras vantagens. 

8.1.9 - Conclusão 

De acordo com os critérios técnicos definidos e expostos anteriormente, a Alternativa 2 
será a mais adequada. 

8.2 - ANÁLISE ECONÓMICA 

O estudo efectuado no Capítulo 7 permitiu concluir que, do ponto de vista económico, a 
Alternativa 1 é a que se revela mais vantajosa. 

Tal facto deve-se, no conjunto, aos menores custos de investimento e de encargos 
anuais desta alternativa. 

No entanto, a pequena diferença existente, não permite concluir com clareza que esta 
alternativa será a solução mais vantajosa economicamente. 
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9. - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

9.1 - CONCLUSÕES 

Foram inicialmente estudadas e comparadas três alternativas, para a captação, 
armazenamento, elevação e adução de água ao Empreendimento Turístico, as quais 
foram designadas de Alternativas 1, 2 e 2A. 

Na Alternativa 1 a principal origem de água é efectuada na ribeira do Vascão e elevada 
até à albufeira de Almejafas, sendo posteriormente bombeada para o reservatório de 
regulação localizado no interior do Empreendimento. 

Na Alternativa 2 a principal origem de água é ribeira da Lampreia, sendo igualmente 
efectuada a elevação de água desde a ribeira do Vascão até à albufeira de A-da-Gorda. 
Desde esta albufeira até ao Empreendimento a água é aduzida graviticamente. 

Na Alternativa 2A a única origem de água é a ribeira da Lampreia. Nesta ribeira, de forma 
a efectuar uma regularização interanual, será construída uma barragem de grandes 
dimensões (albufeira – 2 000 000 m3), junto ao local denominado de A-da-Gorda. Apesar 
das dimensões desta albufeira, concluiu-se que, para um período de simulação de 38 
anos, verificaram-se 8 falhas em que não se satisfazem no mínimo 80 % das 
necessidades hídricas desse ano e 6 anos em que seria fornecido menos de 20 % das 
necessidades de água, o que significaria a perda total dos espaços verdes. Para o tipo de 
Empreendimento em análise, e durante a sua vida útil, não são aceitáveis este tipo de 
falhas. Assim, esta solução técnica foi abandonada numa primeira fase do presente 
estudo. 

A análise técnica efectuada permite concluir que a Alternativa 2 é aquela que 
globalmente é a mais adequada. 

A análise económica permitiu concluir que a diferença existente entre as duas 
alternativas não é decisiva para a sua selecção. 
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9.2 - RECOMENDAÇÕES 

Em face das conclusões expostas anteriormente recomenda-se que, em fase de Projecto 
de Execução, seja adoptada a Alternativa 2, pois é aquela que, do ponto de vista global, 
e sobretudo do ponto de vista técnico, é a mais vantajosa. 

Numa fase inicial do Projecto de Execução, esta solução técnica deverá ser ajustada de 
acordo com a evolução de alguns projectos, nomeadamente do próprio Empreendimento 
(ex: taxas de ocupação mensais, localização e capacidade de armazenamento dos 
reservatórios/lagoas a construir no seu interior) e da ETAR (taxas de reutilização da 
água). Após a definição final destes pressupostos base serão efectuadas simulações 
hidráulicas do sistema de forma a ajustar-se a capacidade de armazenamento da 
albufeira de A-da-Gorda. No entanto, com os elementos actualmente existentes, não é de 
prever grandes alterações na capacidade de armazenamento proposta na Alternativa 2. 

No que se refere ao volume de água proveniente da ETAR, durante o período de Outubro 
a Março, e uma vez que neste período as necessidades hídricas dos espaços verdes são 
inferiores, deverá prever-se a construção de reservatórios/lagoas no interior do 
Empreendimento. No entanto, recomenda-se à Anglo-Europa que, durante a fase inicial 
do Projecto de Execução, os pressupostos base sejam revistos, pois reservatórios com 
capacidade da ordem dos 90000 a 100000 m3 (vide Capítulo 7 do Volume I), para além 
dos elevados custos de investimento e manutenção, possuem impactes ambientais 
importantes. A futura estação de bombagem que irá beneficiar os espaços verdes do 
Empreendimento, será construída junto a estes reservatórios/lagoas. 

 

 

Lisboa, Março de 2001 

 

António Capelo 
Chefe de Projecto 
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