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ANGLO-EUROPA PROPRIEDADES, LDA 

EMPREENDIMENTO TURÍSTICO COM GOLFE                                             
EM DIOGO MARTINS 

ADUÇÃO DE ÁGUA AO CAMPO DE GOLFE 

ESTUDO PRÉVIO 

NOTA TÉCNICA Nº 1 

 

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. a Nota 

Técnica Nº1. 

Neste documento de trabalho, são desenvolvidos os denominados Estudos de Base, cujo 

principal objectivo constitui o levantamento dos elementos necessários para a fase 

seguinte do Estudo Prévio. Para além do levantamento destes elementos, é efectuada a 

determinação dos recursos hídricos superficiais e a verificação se estes são suficientes 

para suprimir as necessidades hídricas do Empreendimento Turístico. Nesta Nota 

Técnica são igualmente apresentadas as alternativas a analisar na fase seguinte do 

Estudo Prévio para a captação, armazenamento e adução de água ao empreendimento. 

A presente Nota Técnica, para além desta Introdução, é formada por 13 Capítulos, 

tratando cada um, com maior ou menor desenvolvimento, as matérias que servem de 

fundamento à elaboração do Estudo Prévio. 

No Capítulo 2 é apresentada a localização do Empreendimento Turístico e das principais 

infra-estruturas a construir para o abastecimento de água. 
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Nos Capítulos 3 a 7 é feita a caracterização da situação de referência para a qual 

contribuiriam os estudos do meio físico, do meio rural e dos solos. 

No Capítulo 3 é efectuada uma caracterização climática da região onde irá ser construído 

o sistema de captação, armazenamento e adução de água ao Empreendimento Turístico. 

No Capítulo 4 é efectuada a caracterização geológica e geomorfológica da região. 

No Capítulo 5 procedeu-se a uma caracterização muito sumária dos solos das áreas de 

influência dos locais propostos para a captação e armazenamento de água e das bacias 

hidrográficas das barragens. 

A caracterização da ocupação cultural dos solos nas áreas de influência das albufeiras e 

das bacias hidrográficas das barragens é apresentada no Capítulo 6. 

No Capítulo 7 são determinadas as necessidades hídricas totais do Empreendimento 

Turístico, nomeadamente com os espaços verdes e com o abastecimento urbano. 

No Capítulo 8 são determinados os caudais específicos de dimensionamento da rede de 

adução. 

No Capítulo 9 apresentam-se os estudos hidrológicos de base, onde são determinados 

os recursos hídricos superficiais da região. 

No Capítulo 10 é apresentado um breve resumo do estudo dos recursos hídricos 

subterrâneos efectuado para o Empreendimento. 

No Capítulo 11 é determinado o caudal sólido afluente às secções da barragem de 

Almejafas e de A-da-Gorda e do açude do Vascão. 

No Capítulo 12 são apresentadas as alternativas para a adução de água ao Campo de 

Golfe e que serão devidamente analisadas durante a fase seguinte do Estudo Prévio. 

Finalmente, algumas Conclusões e Recomendações, que nesta fase inicial do trabalho foi 

possível retirar, apresentam-se no Capítulo 13 da presente Nota Técnica. 

No Anexo I são apresentados os resultados da caracterização climatológica efectuada 

para a região e que foram obtidos após levantamento e análise das estações 

climatológicas de Mértola/Vale Formoso e do Ameixial. 

No Anexo II são apresentados os principais elementos de base que serviram para 

caracterizar os recursos hídricos superficiais. 
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No Anexo III apresenta-se o levantamento fotográfico dos locais onde serão construídas 

as principais infra-estruturas de armazenamento e adução de água ao Campo de Golfe. 
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2. - LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DAS PRINCIPAIS 
 INFRA-ESTRUTURAS A CONSTRUIR 

O Empreendimento Turístico localiza-se próximo da povoação de Diogo Martins, 

freguesia de São Miguel do Pereiro, concelho de Mértola. 

Na Figura 2.1, à escala 1:25000 apresenta-se a localização do Empreendimento Turístico 

com golfe em Diogo Martins.  

As principais infra-estruturas a construir no interior do Empreendimento Turístico 

apresentam-se na Figura 2.2. 

Os locais seleccionados, neste Estudo Prévio, para a construção das barragens e do 

açude localizam-se na bacia hidrográfica do rio Guadiana. 

Na Alternativa 1, o local seleccionado para a construção da barragem situa-se na ribeira 

de Almejafas, afluente da ribeira do Vascão. Este local fica a cerca de 2,5 km a sudeste 

da povoação de Diogo Martins. 

Na Alternativa 2 o local seleccionado para a construção da barragem situa-se na ribeira 

da Lampreia, sensivelmente a 2,5 km do Empreendimento Turístico e a cerca de 3,6 km a 

oeste de Diogo Martins. 

Na Figura 2.3 apresenta-se, à escala 1:250 000 a localização do Empreendimento 

Turístico e das principais infra-estruturas a construir para a captação, armazenamento e 

adução de água. 

A região onde serão construídas estas infra-estruturas possui um clima mediterrânico, 

com fraca pluviosidade média anual, de Invernos frios e Verões quentes, consequência 

da ausência de relevo que sirvam de centros de condensação da humidade do ar, e 

também, devido às acentuadas influências do interior da meseta ibérica 

(continentalidade). O principal factor limitante ao desenvolvimento vegetativo das plantas 

é o regime pluviométrico: excesso de água no Inverno dando origem a problemas de 

drenagem, e défice de água no Verão. 

Os dois locais seleccionados para a construção das barragens e as respectivas bacias 

hidrográficas desenvolvem-se em solos muito pouco diversificados que exprimem a 

monotonia da natureza geológica do substrato (xistos e grauvaques da formação de 
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Mértola). Nestas zonas foi identificado um tipo de solo – litossolos de xistos ou 

grauvaques (Ex). 

Em termos de ocupação cultural, a utilização do solo agrícola na área de implantação da 

barragem na Alternativa 2 é predominante de sequeiro, onde se destacam os prados 

permanentes. No que se refere à Alternativa 1, onde os declives do terreno são 

superiores e onde ocorrem numerosos afloramentos rochosos, predomina uma 

vegetação arbórea-arbustiva característica do clima mediterrânico. 

Resumidamente, pode referir-se que, os locais seleccionados para a construção das 

barragens se inserem numa vasta região do domínio sub-continental do Alentejo e onde 

se fazem sentir as influências de serra algarvia. Trata-se de uma zona de transição entre 

a planície de predominância estepária e os habitats de matos salicícolas e de montado da 

Serra. 
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Figura 2.1 – Planta de localização do Empreendimento Turístico 
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Figura 2.2 – Planta geral do Empreendimento Turístico 
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Figura 2.3 – Planta de localização das principais infra-estruturas a construir 
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3. - CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

3.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A caracterização climática da região onde se localiza o Empreendimento Turístico em 

estudo baseou-se nos registos históricos publicados pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia e Geofísica (INMG) das estações meteorológicas de Mértola/Vale Formoso 

e Ameixial, que têm as características gerais apresentadas no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 - Localização e características das estações meteorológicas de Mértola/Vale 
Formoso e Ameixial 

Local Latitude Longitude Altitude 

Mértola/Vale Formoso 37º38’ 7º40’ 190 m 

Ameixial 37º25’ 7º55’ 260 m 

Do conjunto das estações meteorológicas existentes em território nacional, estas são as 

que, pelas suas características, se podem considerar mais representativas das condições 

climáticas onde se insere o Empreendimento. 

Na Figura 3.1 apresentam-se as áreas de influência das estações meteorológicas 

(polígono de Thiessen) para as alternativas de captação e armazenamento de água a 

construir para o Empreendimento Turístico. Tal como se pode observar nesta Figura, a 

barragem a construir para a Alternativa 1, assim como a bacia hidrográfica nesta secção, 

encontra-se na área de influência da estação meteorológica de Mértola/Vale Formoso. No 

que diz respeito à Alternativa 2, a barragem e a respectiva bacia hidrográfica encontram-

se quase totalmente na área de influência da estação meteorológica do Ameixial. 

Neste estudo serão apresentadas as variáveis climatológicas das duas estações 

meteorológicas. 

A estação climatológica do Ameixial foi extinta na década de 60, tendo funcionado entre 

1943 e 1963. 

Nos Quadros I.1 a I.20 do Anexo I encontram-se indicados para cada elemento climático 

considerado, os anos completos (anos para os quais se dispõe de valores em todos os 

meses do ano), anos incompletos (anos com algum ou alguns meses de falha) e anos de 

falha (falha em todos os meses do ano) para as 2 estações climatológicas e período de 

anos de referência, de 1941 a 1991.  
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No caso da temperatura máxima do ar, e no que respeita às estações de Mértola/Vale 

Formoso tem 50 anos completos e 1 mês de falha em 1946 e do Ameixial tem 15 anos 

completos, de 1948 a 1962 e 1 ano incompleto,1963, com 10 meses de falha. 

Para a temperatura mínima do ar e comparando com os dados da temperatura máxima, 

tem-se que Mértola/Vale Formoso tem os 51 anos completos e o Ameixial tem como na 

temperatura máxima, 15 anos completos, de 1948 a 1962, e 10 meses de falha em 1963. 
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Figura 3.1 – Áreas de influência das estações climatológicas 
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Relativamente à temperatura média do ar, esta é calculada a partir da média das 

temperaturas máximas e mínimas diárias observadas, pelo que se verificam falhas na 

temperatura média do ar sempre que existam falhas na temperatura máxima ou na 

temperatura mínima do ar. 

No caso da insolação Mértola/Vale Formoso tem 39 anos completos, com início das 

observações em 1952, tendo nesse ano 3 meses de falha. 

Para a humidade relativa do ar às 9 UTC, que se considera como média diária, têm-se 

para as 2 estações climatológicas os seguinte dados: Mértola/Vale Formoso tem 50 anos 

completos e 1 mês da falha em 1975; Ameixial tem 15 anos completos, de 1948 a 1962 e 

1 ano incompleto, 1963, com 10 meses de falha. 

Para a velocidade média mensal do vento têm-se para as 2 estações climatológicas os 

seguinte dados: Mértola/Vale Formoso tem 50 anos completos e 1 mês da falha em 1975; 

Ameixial tem 15 anos completos, de 1948 a 1962 e o ano de 1963 incompleto, com 10 

meses de falha. 

Para além dos elementos climáticos principais, foram também caracterizados alguns 

outros meteoros, nomeadamente, número médio mensal de dias com temperatura 

máxima do ar superior a 25º C, número médio mensal de dias com temperatura mínima 

do ar superior a 20 ºC, número médio mensal de dias com temperatura mínima do ar 

inferior a 0º C, número médio mensal de dias com geada, número médio mensal de dias 

com orvalho, número médio mensal de dias com nebulosidade inferior ou igual a 2/10, 

número médio mensal de dias com nebulosidade superior ou igual a 8/10, número médio 

mensal de dias com nevoeiro, número médio mensal de dias com velocidade média do 

vento superior ou igual a 36km/h, número médio mensal de dias com velocidade média 

do vento superior ou igual a 55km/h, número médio mensal de dias com precipitação 

superior ou igual a 0,1 mm, número médio mensal de dias com precipitação superior ou 

igual a 1,0 mm e número médio mensal de dias com precipitação superior ou igual a 10 

mm. 

No que respeita aos dados relativos ao número médio mensal de dias com temperaturas 

do ar máxima superior a 25 ºC, mínima superior a 20 ºC e mínima inferior a 0 ºC, verifica-

se que a estação climatológica de Mértola/Vale Formoso apresenta séries de valores 

mensais completas ou praticamente completas, variando entre 36 e 42 anos completos 

de observações. 
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Relativamente ao número médio mensal de dias com precipitação superior ou igual a 

0,1 mm, 1,0 mm e 10 mm, ao número médio mensal de dias com geada, orvalho, 

nevoeiro e ao número médio mensal de dias com velocidade média do vento superior ou 

igual a 36 e a 55 km/h, a estação climatológica de Mértola/Vale Formoso apresenta as 

suas séries de valores mensais completas ou praticamente completas, variando entre 36 

e 42 anos.  

3.2 - VARIÁVEIS CLIMÁTICAS ESTUDADAS 

O principal objectivo deste capítulo é a caracterização do clima na região onde se insere 

o empreendimento com base nas observações das variáveis climáticas realizadas pelo 

IM nas estações climatológicas. A precipitação pela sua importância, especificidade e 

porque tem muitos outros locais de medição é tratada no Capítulo 9.  

A caracterização do clima é realizada a partir das séries mensais das variáveis climáticas, 

sempre que possível para o período de 1941 a 1991, sem recurso às normais 

climatológicas fornecidas pelo IM.  

Para as variáveis utilizadas no cálculo da evapotranspiração de Penman-Monteith 

apresentam-se as séries mensais para o período de referência de 1941 a 1991. Para as 

restantes variáveis, apenas foi possível obter séries para o período de 1947 a 1988. 

As variáveis climáticas consideradas neste estudo são as seguintes: 

A) Variáveis caracterizadas com base em séries mensais no período de 1941 a 1991: 

♦ Temperatura média do ar; 

♦ Temperatura máxima do ar; 

♦ Temperatura mínima do ar; 

♦ Insolação; 

♦ Humidade relativa do ar média (9 UTC);  

♦ Velocidade média do vento; 

♦ Evapotranspiração potencial (método de Penman-Monteith). 

B) Variáveis caracterizadas com base em séries mensais no período de 1947 a 1988: 

♦ Número médio mensal de dias com temperatura máxima do ar superior a 25º C; 

♦ Número médio mensal de dias com temperatura mínima do ar superior a 20º C;  

♦ Número médio mensal de dias com temperatura mínima do ar inferior a 0º C;  
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♦ Número médio mensal de dias com geada; 

♦ Número médio mensal de dias com orvalho; 

♦ Número médio mensal de dias com nevoeiro; 

♦ Número médio mensal de dias com nebulosidade inferior ou igual a 2/10; 

♦ Número médio mensal de dias com nebulosidade superior ou igual a 8/10; 

♦ Número médio mensal de dias com velocidade média do vento superior ou igual 

a 36km/h; 

♦ Número médio mensal de dias com velocidade média do vento superior ou igual 

a 55km/h; 

♦ Número médio mensal de dias com precipitação superior ou igual a 0,1 mm;  

♦ Número médio mensal de dias com precipitação superior ou igual a 1,0 mm; 

♦ Número médio mensal de dias com precipitação superior ou igual a 10 mm. 

3.3 - METODOLOGIA DE PREENCHIMENTO DE FALHAS 

As séries mensais de observações das variáveis climáticas nas duas estações 

climatológicas foram previamente completadas para a totalidade do período em análise. 

A metodologia utilizada foi implementada em cálculo automático e consistiu basicamente, 

num primeiro tempo, no total preenchimento para o período em análise das séries 

mensais mais longas e completas - as Séries Base - mediante a aplicação de regressões 

lineares entre séries base do mesmo mês;  a estimativa de um dado mês de falha para 

uma estação base, obtém-se a partir da regressão com melhor correlação, entre aquela 

série e as séries base do mesmo mês da outra estação base. O preenchimento das 

falhas mensais das outras séries mais curtas utiliza o mesmo procedimento, 

considerando apenas as séries base já completadas como variáveis independentes da 

regressão.  

Para o preenchimento das falhas utilizaram-se as estações meteorológicas de Faro, Beja 

e Vila Real de Sto. António. 

3.4 - TEMPERATURA DO AR 

A distribuição espacial da temperatura do ar é principalmente condicionada pela latitude, 

pelo seu afastamento do mar e pelo relevo e regime e exposição aos ventos. 
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Nos Quadros I.1 a I.6 do Anexo I apresenta-se para as estações meteorológicas de 

Mértola e do Ameixial a variável climática temperatura do ar para o período de 1941 a 

1991. 

A análise dos valores médios da temperatura do ar nas estações meteorológicas de 

Mértola/Vale Formoso e Ameixial (vide Quadro 3.2 e Figura 3.2) permite concluir que a 

média anual tem um valor próximo de 16,5 ºC e 16,1 ºC, respectivamente, variando as 

temperaturas médias mensais entre 9,3 ºC, em Janeiro, e 24,5 ºC, em Julho para Mértola 

e entre 9,1 ºC em Janeiro e 24,2 ºC em Julho para a estação do Ameixial. Com base no 

valor da temperatura média anual, pode classificar-se a temperatura do ar na região 

como temperada (9 ºC < T < 25 ºC). 

Quadro 3.2 - Temperaturas médias mensais e desvio padrão (ºC) registadas na estações 
meteorológicas de Mértola/Vale Formoso e Ameixial, entre 1941 e 1991 

Estação 
meteorol. 

Factor \ Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Mértola Temperatura 
média 

9,3 10,3 12,3 14,4 17,5 21,7 24,5 24,4 22,3 18,0 13,2 10,0 16,5 

 Desvio 
padrão 

1,25 1,35 1,18 1,32 1,57 1,30 1,09 1,07 1,44 1,30 1,46 1,55 0,56 

Ameixial Temperatura 
média 

9,1 10,2 12,2 14,1 17,0 21,1 24,2 24,0 21,8 17,4 12,9 10,0 16,1 

 Desvio 
padrão 

1,18 1,30 0,94 1,33 1,61 1,38 0,93 1,06 1,31 1,26 1,27 1,34 0,51 

Figura 3.2 - Temperaturas médias mensais registadas nas estações meteorológicas de 
Mértola/Vale Formoso e Ameixial 
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Os registos das temperaturas médias máximas e médias mínimas mensais registadas 

nas estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial entre 1941 e 1991 (vide Quadro 

3.3 e Figura 3.3), evidenciam que os meses de Verão são aqueles onde se verifica maior 

amplitude térmica, atingindo-se o valor máximo de 16,6 ºC no mês de Julho para a 

estação de Mértola, e, 16,4 º C no mês de Agosto para a estação do Ameixial. Janeiro é o 

mês em que, em média, a amplitude térmica é mais baixa para a estação de Mértola (9,1 

ºC) e Dezembro é o mês em que, em média, a amplitude é mais baixa (8,1ºC) para a 

estação do Ameixial. 

Quadro 3.3 - Temperaturas médias máximas, médias mínimas e amplitude térmica (ºC) 
observadas nas estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial, entre 1941 e 1991 

Estação 
meteorológica 

Factor\ Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

 Temp. média 
máxima 

13,8 15,1 17,5 20,1 24,0 28,9 32,8 32,5 29,2 23,5 17,9 14,4 22,5 

Mértola Temp. média 
mínima 

4,7 5,5 7,1 8,7 10,9 14,4 16,2 16,2 15,3 12,4 8,5 5,5 10,5 

 Amplitude 
térmica  

9,1 9,6 10,4 11,4 13,1 14,5 16,6 16,3 13,9 11,1 9,4 8,9 12,0 

 Temp. média 
máxima 

13,2 14,8 16,9 19,4 23,1 28,1 32,2 32,2 28,7 23,0 17,3 14,0 21,9 

Ameixial Temp. média 
mínima 

4,9 5,6 7,4 8,7 10,9 14,0 16,1 15,8 14,8 11,8 8,4 5,9 10,4 

 Amplitude 
térmica  

8,3 9,2 9,5 10,7 12,2 14,1 16,1 16,4 13,9 11,2 8,9 8,1 11,5 
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Figura 3.3 - Temperaturas médias máximas e médias mínimas observadas nas estações 
meteorológicas de Mértola e do Ameixial, entre 1941 e 1991 
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A média das temperaturas máximas é mais elevada no mês de Agosto (32,5 ºC) e mais 

baixa no mês de Janeiro (13,8 ºC) para a estação de Mértola e mais elevada nos meses 

de Julho e Agosto (32,2 ºC) e mais baixa no mês de Janeiro (13,2 ºC) para a estação do 

Ameixial. Para a média das temperaturas mínimas verifica-se o mesmo comportamento, 

isto é, mais alta no mês de Agosto (16,2 º C para Mértola e 16,1 ºC para o Ameixial) e 

mais baixa no mês de Janeiro (4,7 ºC para Mértola e 4,9 ºC para o Ameixial). 

Em valores absolutos, a temperatura mais elevada para a estação de Mértola verifica-se, 

no mês de Julho (35,8 ºC) e a mais baixa no mês de Fevereiro (0,6 ºC). Para a estação 

do Ameixial a temperatura mais elevada regista-se no mês de Agosto (36,2 ºC) e a mais 

baixa no mês de Janeiro (1,3 ºC) (vide Quadro 3.4 e Figura 3.4). 

Quadro 3.4 - Temperaturas máximas e mínimas absolutas (ºC) registadas nas estações 
meteorológicas de Mértola e do Ameixial, entre 1941 e 1991 

Estação 
meteorológica 

Factor \ 
Mês 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Mértola Temp. 
Máxima 

15,9 18,1 21,8 26,5 28,0 33,2 35,8 35,1 32,5 28,0 23,7 17,0 24,0 

 Temp. 
Mínima 

1,1 0,6 4,2 5,9 8,8 10,9 13,5 13,5 11,5 8,6 4,6 0,7 9,2 

Ameixial Temp. 
Máxima 

15,2 18,3 20,6 25,8 27,9 32,1 34,9 36,2 31,8 27,4 21,4 16,4 23,4 

 Temp. 
Mínima 

1,3 1,4 5,9 6,3 9,0 11,2 14,0 13,5 11,5 8,5 5,1 2,1 9,1 
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Figura 3.4 - Temperaturas máximas e mínimas absolutas  registadas nas estações 
meteorológicas de Mértola e do Ameixial, entre 1941 e 1991 
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Se tomarmos por referência o valor médio anual da temperatura do ar média diária 

podem repartir-se os meses por dois períodos de 6 meses: 

♦ Período mais quente (desvios positivos) de Maio a Outubro; 

♦ Período mais frio (desvios negativos) de Novembro a Abril. 

O número médio de dias no ano com temperatura máxima superior a 25 ºC é da ordem 

de 1/3 dos dias do ano, não ocorrendo aquelas temperaturas nos meses de Dezembro a 

Fevereiro, e atingindo-se os maiores valores nos meses de Julho e  Agosto, com o 

máximo de 31 dias nos meses de Julho e Agosto (vide Quadro 3.5 e Figura 3.5). Assim, é 

relativamente elevado o número médio de dias nos meses de verão com temperaturas 

máximas superiores a 25ºC, enquanto é nulo nos meses mais frios, de Dezembro a 

Fevereiro. A ocorrência de dias com temperatura mínima do ar inferior a 0ºC é 

relativamente pouco frequente nos meses de Novembro a Março (vide Quadro 3.6 e 

Figura 3.6).  

Quadro 3.5 - Número de dias com temperaturas máximas do ar superiores a 25 ºC 
registadas nas estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial, entre 1941 e 1991 

Estação 
meteorológica 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Mértola 0,0 0,0 0,5 2,8 12,1 23,0 30,3 30,4 25,2 9,4 0,7 0,0 134,5 

Ameixial 0,0 0,0 0,9 1,9 10,9 21,3 29,8 29,9 23,8 8,1 0,6 0,0 127,2 

Quadro 3.6 - Número de dias com temperaturas mínimas do ar inferiores a 0 ºC registadas 
nas estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial, entre 1941 e 1991 

Estação 
meteorológica 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

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

Ameixial 2,3 1,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 6,2 

Quadro 3.7 - Número de dias com temperaturas mínimas do ar superiores a 20 ºC registadas 
nas estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial, entre 1941 e 1991 

Estação 
meteorológica 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Mértola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,3 2,2 1,5 0,0 0,0 0,0 6,8 

Ameixial 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 2,0 1,8 0,7 0,0 0,0 0,0 5,1 

O número médio de dias no ano com temperatura mínima superior a 20 ºC, é de 7 dias 

em Mértola e de 5 dias no Ameixial (vide Quadro 3.7). 
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Figura 3.5 - Número de dias com temperaturas do ar superiores a 25º C nas estações 
meteorológicas de Mértola e do Ameixial 
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Figura 3.6 - Número de dias com temperaturas do ar inferiores a 0º C nas estações 
meteorológicas de Mértola e do Ameixial 
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Figura 3.7 – Número de dias com temperaturas mínimas do ar superiores a 20º C registadas 
nas estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial 

3.5 - HUMIDADE RELATIVA DO AR 

A humidade relativa do ar define o grau de saturação do vapor na atmosfera e é dado 

pela razão entre a massa de vapor de água que existe num determinado volume de ar 

húmido e a massa de vapor de água que existiria se o ar estivesse saturado à mesma 

temperatura, num dado local e no instante considerado. À medida que a humidade 

relativa do ar se aproxima de 100%, aumenta a possibilidade de ocorrência de 

precipitação. A expressão de cálculo é a seguinte: 

 

em que: Hr é a humidade relativa do ar em (%); e é a pressão do vapor existente e E é a 

pressão do vapor de saturação. A pressão de saturação do vapor à temperatura de 30ºC 

é de 40 mbar e a 0ºC é de 7 mbar.  

No Quadro I.7 do Anexo I apresentam-se, para as estações climatológicas e período de 

anos de análise, os valores médios mensais e anuais da humidade relativa do ar às 9 

UTC. Os valores de humidade relativa do ar às 9 UTC são considerados como sendo 

uma boa aproximação da média dos valores das 24 horas diárias.   

Os valores médios mensais e anuais da humidade relativa do ar às 9h, relativas ao 

período 1941 - 1991, encontram-se indicados no Quadro 3.8.  
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Quadro 3.8 - Valores médios da humidade relativa do ar (%) às 9 h. Informação recolhida 
nas estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial entre 1941 e 1991 

Estação 
meteorológica 

Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Mértola Humidade 
relativa 

89,9 86,9 83,9 77,7 70,8 66,9 63,6 64,6 70,5 78,3 85,4 89,4 77,3 

 Desvio 
Padrão 

3,06 5,19 4,39 5,82 8,30 6,77 7,60 7,13 6,52 6,75 4,88 3,18 3,24 

Ameixial Humidade 
relativa 

90,3 87,7 80,6 69,2 64,8 55,1 51,5 52,5 60,8 77,4 86,6 90,4 72,2 

 Desvio 
Padrão 

3,56 3,01 3,87 3,58 6,34 3,31 3,01 2,88 5,31 4,31 3,59 2,14 1,11 

O valor médio anual às 9 h, no período 1941/1991, foi de 77,3 % em Mértola enquanto 

que no Ameixial foi de 72,2%. Os valores mais altos ocorrem nos meses de Janeiro e 

Dezembro e os mais baixos de Abril a Outubro. Em termos gerais, o ciclo anual da 

humidade relativa do ar caracteriza-se por uma diminuição gradual na passagem do 

Inverno para o Verão e um aumento na passagem do Verão para o Inverno (vide Figura 

3.8). 
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Figura 3.8 - Valores médios da humidade relativa do ar às 9 h, registados nas estações 
meteorológicas de Mértola e do Ameixial, entre 1941 e 1991 

No que respeita à variação diária da humidade relativa do ar, os valores mais baixos 

ocorrem, normalmente, nas primeiras horas da tarde e correspondem aos valores mais 

elevados da temperatura do ar. Os valores mais elevados ocorrem, geralmente, nas 

primeiras horas da manhã e correspondem aos valores mais baixos da temperatura do 

ar. 
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3.6 - INSOLAÇÃO 

Chama-se insolação ao tempo de sol descoberto num determinado local e durante um 

dado intervalo de tempo, sendo expresso em horas. No Quadro I.8 do Anexo I 

apresentam-se os valores médios mensais e anuais da insolação para as estações 

climatológicas e período de análise, de 1941 a 1991. 

Os valores médios mensais de insolação registados nas estações meteorológicas de 

Mértola e do Ameixial estão indicados no Quadro 3.9. Na Figura 3.9 pode observar-se a 

variação anual da insolação registadas nestas duas estações meteorológicas. 

Quadro 3.9 - Insolação média mensal e desvio padrão (h) registados nas estações 
meteorológicas de Mértola e do Ameixial, entre 1941 e 1991 

Estação 
meteorológica 

Factor \ 
Mês 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Mértola Nº horas 

de sol 

149,7 154,2 195,2 230,1 285,8 316,7 367,0 344,5 253,9 203,8 159,6 148,1 2808,6 

 Desvio 
padrão 

39,02 40,11 38,29 44,10 45,13 42,26 27,76 24,12 28,52 38,38 34,68 41,81 194,01 

Ameixial Nº horas 

de sol 

151,1 155,9 196,0 227,4 285,3 310,0 365,3 334,2 247,0 203,5 159,2 141,3 2776,2 

 Desvio 
padrão 

35,03 39,59 40,31 49,88 42,32 35,11 37,26 30,25 31,19 38,31 32,67 29,22 175,26 
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Figura 3.9 - Insolação média mensal e anual registada nas estações meteorológicas de 
Mértola e do Ameixial, entre 1941 e 1991 
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Considerando o ano médio, o número de horas de sol atinge os valores máximos no mês 

de Julho (aproximadamente 367 horas para Mértola e 365 horas para o Ameixial) e os 

valores mínimos no mês de Dezembro (aproximadamente 150 horas). Pela análise do 

desvio padrão, a variação inter-anual do número de horas de sol é significativa. 

O número médio de horas de sol no ano, no período de 1941 a 1991, foi de 

aproximadamente 2809 horas para a estação de Mértola e de 2776 horas para a estação 

do Ameixial, valores que correspondem a cerca de 62 % do número máximo possível de 

horas de sol descoberto. 

3.7 - VENTO 

Os parâmetros utilizados para caracterizar o vento num dado local são o rumo, que 

corresponde ao ponto da rosa dos ventos donde sopra, existindo medições segundo os 8 

rumos, e a velocidade, expressa normalmente em km/h. Quando a velocidade do vento é 

igual ou inferior a 1 km/h, sem rumo determinável, diz-se que há calma. O aumento da 

velocidade do vento provoca o aumento da evapotranspiração e da evaporação. 

No Quadro I.9 do Anexo I constam os valores médios mensais e anuais da velocidade do 

vento nas estações climatológicas e no período de referência, de 1941 a 1991. 

No Quadro 3.10 apresentam-se os valores da velocidade média do vento nas estações 

meteorológicas de Mértola e do Ameixial, onde se pode observar que os meses de Março 

a Agosto são aqueles em que a velocidade média do vento é maior (vide Figura 3.10). 

Quadro 3.10 - Velocidade média do vento e desvio padrão (kmh-1) registada nas estações 
meteorológicas de Mértola e do Ameixial, entre 1941 e 1991 

Estação 
meteorológica 

Factor \ 
Mês 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Mértola Velocidade  8,1 8,8 9,2 9,3 9,5 9,8 9,6 9,8 8,8 8,3 8,1 7,8 8,9 

 Desvio 
padrão 

2,53 2,86 1,60 1,22 1,01 1,09 1,35 1,29 1,08 1,68 2,38 2,61 1,09 

Ameixial Velocidade  9,2 10,3 13,3 14,0 14,7 14,2 13,9 14,2 12,1 10,4 8,9 10,5 12,1 

 Desvio 
padrão 

1,69 2,27 2,41 1,26 1,69 1,42 1,88 1,43 1,00 1,40 1,17 2,70 0,96 
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Figura 3.10 - Velocidade média do vento registada nas estações meteorológicas de Mértola 
e Ameixial. Valores referentes ao período 1941/1991 

No Quadro 3.11 apresentam-se o número de dias com velocidade média do vento 

superior a 36 km/h. 

A Figura 3.11 permite verificar que o mês de Março é aquele onde é maior a frequência 

de ocorrência de ventos com velocidade superior a 36 kmh-1. Nos meses de Verão, a 

frequência de ocorrência de ventos com velocidade superior a este valor não é 

significativa. 

Quadro 3.11 - Velocidade média do vento superior a 36 km/h (nº de dias) registadas nas 
estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial, entre 1941 e 1991 

Estação 
meteorológica 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

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

Ameixial 1,2 1,0 1,3 0,4 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 1,2 1,2 7,8 
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Figura 3.11 - Número médio de dias com velocidade do vento superior a 36 kmh-1. Valores 
registados nas estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial, entre 1941 e 1991 

Em relação à direcção do vento pode-se constatar que na região de Mértola as direcções 

predominantes são Noroeste e Oeste. No entanto, a direcção Sudeste é aquela onde se 

registam as maiores velocidades do vento que atingem, em média, os 14,7 kmh-1(vide 

Figura 3.12). 
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Figura 3.12 - Frequência e velocidade do vento na estação meteorológica de Mértola. Média 
dos valores registados, entre 1941 e 1991 
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3.8 - PRECIPITAÇÃO 

Os valores médios mensais e anuais da quantidade de água precipitada na região de 

Mértola e Ameixial são apresentados no Quadro 3.12. 

Quadro 3.12 - Precipitação média mensal (mm) registada nas estações meteorológicas de 
Mértola e Ameixial 

Estação 
meteorológica 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Mértola 59,2 58,2 56,5 33,6 27,9 14,7 2,1 1,1 11,3 63,2 61,9 66,9 456,6 

Ameixial 55,0 57,6 72,6 35,9 33,4 15,7 0,7 0,6 18,8 62,3 64,7 71,1 488,4 

Na Figura 3.13 pode observar-se a variação mensal da distribuição da precipitação média 

mensal para as estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial. 

Figura 3.13 - Precipitação média mensal registada nas estações meteorológicas de Mértola 
e do Ameixial 

A distribuição sazonal da precipitação é típica do clima Mediterrânico, caracterizando-se 

por uma concentração nos meses de Outubro a Março, nos quais ocorre cerca de 80 % 

do total da precipitação anual. 

No Quadro 3.13 apresentam-se o número de dias com precipitação superior a 10,0 mm, 

1,0 mm e 0,1 mm registados nas estações climatológicas de Mértola e do Ameixial. 
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Quadro 3.13 - Número de dias com precipitação  superior a 10,0 mm, 1,0 mm  e 0,1 mm 
registadas nas estações meteorológicas de Mértola e Ameixial 

Estação 
meteorológica 

Prec. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

 > 10 mm 2,1 2,1 2,0 1,3 1,0 0,7 0,1 0,0 0,7 2,0 2,4 2,3 16,6 

Mértola > 1 mm 8,4 8,1 7,4 6,6 4,9 2,7 0,4 0,5 2,0 5,9 6,7 7,9 61,5 

 > 0,1 mm 11,6 11,4 10,0 8,9 6,7 3,9 0,6 0,9 2,9 7,9 9,3 10,5 84,6 

 > 10 mm 2,3 2,2 2,2 1,4 0,8 0,3 0,0 0,0 0,6 1,8 2,4 2,8 17,0 

Ameixial > 1 mm 8,1 7,6 7,3 5,4 4,9 2,2 0,4 0,3 1,9 5,1 6,5 7,5 57,4 

 > 0,1 mm 12,5 12,1 10,7 8,1 6,7 3,7 0,4 0,8 2,8 7,7 9,8 12,1 87,4 

Figura 3.14 - Número de dias com precipitação superior a 10,0 mm, 1,0 mm e 0,1 mm 
registados nas estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial 

Da observação do Quadro e Figura anteriores pode verificar-se que no período 

compreendido entre Outubro e Maio o número de dias mensais com a precipitação 

superior a 1,0 mm é superior a 5 dias. Para esta região pode constatar-se que o número 

de dias em que a precipitação é superior a 10 mm não ultrapassa os 2 dias mensais, 

verificando-se os maiores valores no período de Outubro a Março. O número de dias com 

precipitação superior a 0,1 mm é superior a 10 dias no período de Outubro a Março. 

3.9 - EVAPORAÇÃO 

A evaporação, isto é a transferência de vapor de água do globo para a atmosfera, não é, 

em geral, observada. A evaporação real depende de factores locais, muitos dos quais 
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não são estritamente meteorológicos (por exemplo: cobertura do solo, seu teor em água, 

e temperatura do solo) e também da situação atmosférica (vento, humidade e 

temperatura do ar, nomeadamente). Por diversos motivos é impossível construir um 

instrumento que forneça um valor da evaporação real verdadeiramente representativo de 

uma dada região. Em vez disso, a rede climatológica procede à medição de uma 

grandeza relacionada com a evaporação e que se pode designar por evaporação 

potencial. A evaporação potencial é o valor da evaporação medida a partir de um 

recipiente permanentemente com água, e portanto, representa, num certo sentido, o valor 

máximo possível da evaporação nas mesmas condições meteorológicas. 

A rede climatológica nacional utiliza evaporímetros de Piche para avaliar a evaporação 

potencial. Existem, no entanto, observações localizadas com evaporímetros de Tina do 

tipo A. Os valores medidos pelos dois tipos de instrumentos apresentam diferenças 

sistemáticas, levantando alguns problemas à utilização dos valores observados no 

cálculo da evaporação real a esperar em dadas condições. Dado que a “conversão” dos 

valores de evaporação medida por evaporímetros Piche em valores correspondentes de 

Tinas envolve a utilização de fórmulas empíricas, optou-se nesta Nota Técnica Nº 1 por 

apresentar os valores de evaporação de Piche tal como são medidos, deixando no 

capítulo referente à simulação de exploração das albufeiras a sua conversão em Tina. 

A evaporação média anual que ocorreu na estação climatológica de Mértola no período 

de 1951 a 1980 é de 1881 mm. No que diz respeito à estação climatológica do Ameixial e 

para o período de 1944 a 1962, este valor é de 1884 mm. 

No Quadro 3.14 apresenta-se a evaporação média mensal e anual, para as duas 

estações climatológicas e para os períodos em análise. 

Quadro 3.14 - Evaporação média mensal e anual verificada nas estações climatológicas de 
Mértola e do Ameixial (mm) 

Estação 
climat. 

Período Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Mértola 1951-1980 54,5 63,6 94,1 124,5 187,6 234,3 313,4 313,3 221,3 141,0 78,3 55,4 1881,3 

Ameixial 1944-1962 57,2 70,6 102,2 134,2 173,8 233,6 308,1 304,9 216,0 143,1 82,9 57,3 1883,9 

A evaporação (de Piche) anual é claramente superior à precipitação. Em relação aos 

valores mensais, só alguns dos meses de Inverno e, eventualmente, do princípio da 

Primavera apresentam valores da precipitação superiores à evaporação. 

O ciclo anual médio da evaporação de Piche está representado na Figura 3.15. 
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Os valores anuais mais elevados de evaporação verificam-se nos meses de Julho e 

Agosto (305 a 313 mm) e os menores nos meses de Dezembro e Janeiro (55 a 57 mm). 
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Figura 3.15 - Evaporação média mensal verificada nas estações climatológicas de Mértola e 
do Ameixial 

3.10 - GEADA 

A geada é constituída por cristais leves de gelo que se formam na superfície dos corpos 

arrefecidos durante as noites com temperaturas inferiores a 0 ºC ao nível do solo. São 

factores que a favorecem, as baixas temperaturas, o céu limpo durante a noite e vento 

fraco ou calmo; solo revolvido, solo seco e solo coberto de relva ou ervas daninhas.  

A sua ocorrência pode causar graves prejuízos nas culturas, em fases específicas do seu 

desenvolvimento vegetativo, pelo que o conhecimento do início e termo da ocorrência de 

geadas é essencial para a agricultura. A partir do Quadro I.15 do Anexo I tem-se que a 

data média do começo das geadas de Outono verificam-se no mês de Outubro, e, as 

mais tardias, em Dezembro. A data média de ocorrência das últimas geadas da 

Primavera na região, é o mês de Abril. 

O número médio mensal e anual de dias com geada nas estações meteorológicas de 

Mértola e do Ameixial está apresentada no Quadro 3.15. 
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Quadro 3.15 - Número médio de dias com geada registados nas estações  meteorológicas 
de Mértola e do Ameixial 

Local Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Mértola 9,1 6,5 2,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,9 8,2 30,7 

Ameixial 9,8 8,7 2,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 5,7 7,7 36,1 

Pela observação dos valores do Quadro anterior, pode-se concluir que a ocorrência de 

geada está restrita ao período mais frio. Mértola apresenta um número médio de dias 

anual com geada de 31, enquanto que no Ameixial este valor é de 36, sendo os meses 

de Janeiro e Dezembro aqueles onde a ocorrência de geada é mais frequente cerca de 8 

e 10 dias, respectivamente. Seguem-se, por ordem decrescente de frequência de 

ocorrência, os meses de Fevereiro, Novembro, Março, Abril e Outubro. 

O ciclo anual médio dos dias com ocorrência de geada está representado na Figura 3.16. 

0

2

4

6

8

10

12

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Mês

G
ea

da
 (d

ia
s)

Mértola

Ameixial

 

Figura 3.16 - Número de dias com ocorrência de geadas nas estações meteorológicas de 
Mértola e do Ameixial 

3.11  - OUTROS METEOROS 

Este ponto diz respeito ao nevoeiro, o orvalho, o granizo e a saraiva, sendo a influência 

destes elementos por vezes notória sob o ponto de vista agrícola. 

A ocorrência de orvalho e nevoeiro pode contribuir para a humidade da camada 

superficial do solo. Nos Quadros I.16 e I.17 do Anexo I apresentam-se, respectivamente, 
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os valores médios mensais e anuais do número médio de dias com ocorrência de orvalho 

e de nevoeiro. 

O nevoeiro é uma suspensão de gotícolas muito pequenas de água na atmosfera, que 

geralmente reduzem a menos de 1 km a visibilidade horizontal à superfície do Globo. O 

orvalho (depósito de gotas de água) forma-se se a temperatura superficial de um corpo 

situado na atmosfera for inferior à do ponto de orvalho do ar adjacente, condensando-se 

assim o vapor de água na superfície do corpo. O granizo e a saraiva são uma forma de 

precipitação da água no estado sólido (grãos de gelo transparentes ou translúcidos, 

esféricos ou irregulares). 

No Quadro 3.16 apresenta-se o número médio de dias, mensal e anual, com nevoeiro.  

Quadro 3.16 - Número médio de dias com nevoeiro nas estações meteorológicas de Mértola 
e do Ameixial 

Estação 
meteorológica 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Mértola 4,9 3,9 3,5 2,5 1,9 0,8 0,4 0,3 1,2 2,5 3,4 5,2 30,5 

Ameixial 3,7 2,8 2,6 1,6 1,0 0,4 0,1 0,7 0,9 2,3 2,9 5,0 24,0 

O número médio de dias com nevoeiro é maior no meses de Dezembro e Janeiro e 

menor nos meses de Julho e Agosto (vide Figura 3.17). 
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Figura 3.17 - Número de dias com ocorrência de nevoeiros nas estações meteorológicas de 
Mértola e do Ameixial 
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No Quadro 3.17 indica-se o número médio de dias de ocorrência de orvalho. 

Quadro 3.17 - Número médio de dias com ocorrência de orvalho nas estações 
meteorológicas de Mértola e do Ameixial 

Estação 
meteorológica 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Mértola 1,2 1,4 2,5 1,7 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 1,9 1,7 11,4 

Ameixial 4,0 6,3 5,4 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 5,7 3,3 26,7 

Na estação do Ameixial o mês com maior número médio de dias em que ocorre a 

formação de orvalho é Fevereiro com 6,3 dias, logo seguido do mês de Novembro com 

5,7 dias. Os meses de Junho a Setembro são aqueles em que o número de dias com 

orvalho é nulo. Na estação de Mértola o mês com maior número médio de dias em que 

ocorre a formação de orvalho é Março com 2,5 dias, logo seguido do mês de Novembro 

com 1,9 dias. Os meses de Julho e Agosto são aqueles em que o número de dias com 

orvalho é nulo (vide Figura 3.18). 

Figura 3.18 – Número de dias com ocorrência de orvalho nas estações meteorológicas de 
Mértola e do Ameixial 

No Quadro 3.18 apresenta-se para a estação meteorológica de Mértola o número de dias 

com ocorrência de trovoadas. 
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Quadro 3.18 - Número médio de dias com ocorrência de trovoadas na estação 
meteorológica de Mértola 

Estação 
meteorológica 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Mértola 0,4 0,5 1,1 1,7 1,7 1,6 0,5 0,3 1,2 1,3 0,9 0,4 11,6 
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Figura 3.19 - Número de dias com ocorrência de trovoadas na estação meteorológica de 
Mértola 

Da observação da Figura anterior pode verificar-se que os meses de Abril a Junho 

apresentam os maiores valores do número médio de dias com ocorrência de trovoadas. 

A ocorrência de granizo, saraiva, e neve não têm significado na região, sendo o número 

médio de dias de ocorrência destes meteoros normalmente nulo. 

3.12 - NEBULOSIDADE 

A nebulosidade define-se como a quantidade de nuvens no céu que são visíveis de um 

dado local e expressa-se em décimos de céu, variando o seu valor de 0, céu limpo, a 10, 

céu totalmente encoberto. 

A nebulosidade tende a diminuir da estação húmida para a estação seca, sendo pouco 

significativa a variação espacial da nebulosidade na região, para o mesmo intervalo de 

tempo de observação.  

Nos Quadros I.18 e I.19 do Anexo I constam, respectivamente, o número médio de dias 

nos meses e ano em que a nebulosidade observada nas estações climatológicas é 

inferior ou igual a 2/10 de céu e superior ou igual a 8/10 de céu. Em termos anuais, 

verifica-se que predomina o céu limpo nas duas estações climatológicas. 
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No Quadro 3.19 apresentam-se o número de dias com ocorrência de nebulosidade 

superior a 8/10 e inferior a 2/10 nas estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial. 

Quadro 3.19 - Número de dias com ocorrência de nebulosidade superior a 8/10 e inferior a 
2/10 registadas nas estações meteorológicas de Mértola e Ameixial 

Estação 
meteorológica 

Prec. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Mértola > 8/10 9,9 9,8 9,3 7,7 6,3 4,2 1,4 1,3 3,5 6,4 8,1 9,6 77,6 

 < 2/10 8,6 7,7 8,8 8,0 10,2 13,7 22,2 22,5 15,0 11,3 9,3 9,6 146,9 

 > 8/10 7,7 6,6 5,6 3,2 2,1 1,1 0,3 0,4 1,6 4,0 5,5 6,9 45,1 

Ameixial < 2/10 10,3 9,9 8,4 10,8 13,7 17,0 26,0 25,1 17,3 13,4 10,4 9,6 171,9 

Figura 3.20 - Número de dias com ocorrência de nebulosidade superior a 8/10 e inferior 2/10 
nas estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial 

Da observação da Figura 3.20, pode concluir-se que, durante o ano, o céu encontra-se 

com maior nebulosidade na zona da estação meteorológica de Mértola. 

3.13 - CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA 

3.13.1 - Sistema de Thornthwaite 

A classificação climática de Thornthwaite baseia-se no balanço hídrico do solo. A 

realização dos cálculos do balanço hídrico do solo permite definir alguns indicadores e 

com base nestes classificar o clima de um determinado local. No caso concreto das 

estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial, os resultados da realização do 
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balanço hidrológico do solo (para o qual se utilizaram os valores da Normal Climatológica 

referente ao período 1951/80), partindo do pressuposto que a reserva utilizável do solo é 

de 100 mm, foram os apresentados no Quadro 3.20. 

Quadro 3.20 - Resultados do balanço hidrológico do solo para as estações meteorológicas 
de Mértola e do Ameixial 

Variáveis Mértola Ameixial 

Precipitação total 457,0 mm 488,0 mm 

Evapotranspiração potencial 835,0 mm 1337,7 mm 

Evapotranspiração real 391,0 mm 413,0 mm 

Défice de água 444,0 mm 924,0 mm 

Excesso de água 66,0 mm 75,0 mm 

Utilizando os valores anteriores, resultaram os índices apresentados no Quadro 3.21. 

Quadro 3.21 - Sistema de Thorntwaite. Índices 

Índices Mértola Ameixial 

Índice de aridez (Ia) 53,2 % 51,2 % 

Índice de humidade (Ihu) 7,9 % 10,3 % 

Índice hídrico (Ih) -24,0 % -20,5 % 

Conc. Térmica estival (Ct) 47,4 % 47,8 % 

Com base nos índices apresentados no quadro anterior pode-se então classificar o clima 

da região para as duas estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial e que são 

apresentados no Quadro 3.22. 

Quadro 3.22 - Classificação climática de Thorntwaite 

Mértola Ameixial 

Semi-árido (D) Semi-árido (D) 

Mesotérmico (B’2) Mesotérmico (B’2) 

Nulo ou pequeno excesso de água no ano (d) Excesso moderado de água no Inverno (s) 

E nula ou pequena concentração da eficiência 
térmica na época estival (a’) 

E nula ou pequena concentração da eficiência 
térmica na época estival (a’) 
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As fórmulas climáticas para as estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial são as 

seguintes: 

♦ Mértola - D B’2 d a’; 

♦ Ameixial - D B’2 s a’ 

3.13.2 - Sistema de Köppen 

A classificação de Köppen atende à relação temperatura/precipitação da região. Com 

base nos limites fixados pelo autor - 40 mm para a precipitação e 18 ºC para a 

temperatura média do ar - construiu-se o climograma de Köppen (vide Figura 3.21 e 

Figura 3.22), podendo observar-se que o ano se encontra dividido em três períodos: 

♦ Período chuvoso frio - de Janeiro a Março e de Outubro a Dezembro; 

♦ Período seco frio - Abril e Maio; 

♦ Período seco quente - Junho a Setembro. 

 

Climograma de Köppen
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Figura 3.21 - Climograma de Köppen referente à estação meteorológica de Mértola 
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Climograma de Köppen
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Figura 3.22 - Climograma de Köppen referente à estação meteorológica do Ameixial 

Pelo sistema de Köppen, o clima da região classifica-se como mesotérmico com Verão 

seco e com a seguinte simbologia:  Csb. 

3.13.3 - Sistema de Bagnouls e Gaussen 

O sistema de classificação climática de Bagnouls e Gaussen preconiza a introdução dos 

valores mensais dos elementos climáticos, com vista à obtenção de toda a gama de 

factores favoráveis ou desfavoráveis à vida vegetal. Neste sistema é fundamental o 

cumprimento das seguintes etapas: i) identificação da estação seca com o emprego do 

diagrama ombrotérmico (vide Figura 3.23 e Figura 3.24) e  ii) determinação do índice 

xerotérmico. A estação seca é determinada pelo conjunto, em sequência, de meses 

secos, isto é, aqueles em que a quantidade de precipitação média, expressa em mm, não 

ultrapassa o dobro da temperatura média em ºC. 
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Figura 3.23 - Diagrama ombrotérmico correspondente à estação meteorológica de Mértola 

Figura 3.24 - Diagrama ombrotérmico correspondente à estação meteorológica do Ameixial 

O índice xerotérmico é definido como sendo o número de dias biologicamente secos. A 

sua determinação é feita subtraindo-se ao número de dias dos meses (incluídos na 

estação seca) as parcelas seguintes: i) número de dias com chuva, que no presente caso 

se considerou ser o número de dias com precipitação igual ou superior a 1 mm e ii) 

metade do número de dias sem chuva mas com orvalho e nevoeiro (esta parcela não foi 

considerada devido à inexistência desta informação e por não se considerar como muito 

significativa). A seguir, com vista a integrar o valor do estado hidrométrico do ar, 
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multiplica-se o número de dias resultante por um factor K, determinado pela fórmula 

seguinte: 

K
H

=
−160

120  

em que H é a humidade relativa do ar, em %.  

Para a classificação pelo sistema de Bagnouls e Gaussen utilizaram-se os valores da 

estação meteorológica de Mértola. Assim, os valores a considerar para o cálculo do 

índice xerotérmico são: 

 
Período da estação seca (determinação gráfica)........................ 5/6 a 20/9 

Nº de dias da estação seca......................................................... 107 

Nº de dias com precipitação superior a 1 mm na estação seca.. 5,5 

Humidade relativa média na estação seca.................................. 77,3% 

K.................................................................................................. 0,69 

Após efectuados os cálculos, chegou-se a um valor do índice xerotérmico de 70. Com 

base neste indicador, o clima da região classifica-se como Mesomediterrâneo atenuado 

(índice xerotérmico entre 40 e 75). 
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4. - CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOMORFOLÓGICA DA 
 REGIÃO 

4.1 - 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. 

4.2 - TECTÓNICA 

Todo o maciço apresenta-se 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 apresenta-se 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. 

No local foram identificadas 3 famílias de descontinuidades principais com atitudes: 
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– F1: N-S; sub-vertical; 

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

– F3: E-W; sub-vertical. 

4.3 - 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 seguinte apresenta-se a classificação dos terrenos identificados, 

em conformidade com a tipologia referida. 

Quadro 4.1 - Tipologia dos materiais 

Terreno (RSAEPP, 1986) 
Formação 

Tipo I Tipo II Tipo III 

 Rochas e solos coerentes 
rijos 

Solos coerentes muito duros, 
duros e de consistência 

média; solos incoerentes 
compactos 

Solos coerentes moles e 
muito moles; solos 
incoerentes soltos 

Aluviões  � z 

HMt z �  

�� Possível; ocorrência pontual;  
z 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. 

4.4 - HIDROGEOLOGIA 

A hidrogeologia dos terrenos está relacionada com a sua natureza e com as condições 

climáticas da região. As formações rochosas exibem em geral características de 

permeabilidade em grande, infiltrando-se a água através de fracturas, fazendo-se a sua 

circulação através de descontinuidades ou de estratos mais permeáveis. 

A escassez de solos existente e a predominância de rochas contribui para que os 

aquíferos presentes sejam do tipo fissural. Refira-se que nas áreas das futuras barragens 

e albufeiras, embora se desconheça a importância e caudal que se pode extrair deste tipo 

de aquíferos, merece salientar o facto de se terem observado inúmeros poços nestas 

áreas, com comprimentos variáveis entre os 5,0 m e os 8,0 m e que exibiam água, 

mesmo durante o Verão. Existe assim, portanto, um aquífero do tipo fissural, de 

alimentação provavelmente regional, instalado nos xistos e grauvaques da Formação de 

Mértola. 

Por outro lado, segundo informações recolhidas localmente, alguns furos de captação de 

água, existentes nos arredores, têm profundidades inferiores a 50 m. Conclui-se que 

estão presentes na região alguns recursos de água subterrânea. 

Refira-se no entanto que no Volume II do Estudo de Impacte Ambiental efectuado para o 

Empreendimento Turístico com Golfe em Diogo Martins (Tecninvest, 2000) foi 

apresentado um relatório hidrogeológico para a área do Empreendimento. No Capítulo 10 

apresentam-se as principais conclusões deste estudo. 
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5. - SOLOS 

Os dois locais alternativos para a construção das barragens, incluindo respectivas 

albufeiras e bacias hidrográficas localizam-se nas cartas de solos nº50 A (ribeira da 

Lampreia) e 50º B (ribeira de Almejafas). 

Na Figura 5.1 apresenta-se a localização destes locais nas respectivas cartas de solos. 

A zona em estudo no local da construção da barragem na ribeira da Lampreia (Alternativa 

2), assim como a área da respectiva bacia hidrográfica é constituída basicamente por 

declives suaves, na ordem de 2 a 5 %. Constata-se, ainda, que os declives aumentam, 

sobretudo, nas encostas adjacentes às linhas de água. 

A área de influência da Alternativa 2 trata-se, genericamente, de uma área plana com um 

microrelevo ondulado, com características evidentes da denominada peneplanície 

alentejana. Esta área aplanada ocupa cerca de 80 % do total da área em estudo, os 

restantes 20 % correspondem a zonas de aluviossolos e solos hidromórficos, coincidindo 

estes com as áreas adjacentes às ribeiras existentes. 

No que se refere ao local seleccionado para a construção de uma barragem na ribeira de 

Almejafas (Alternativa 1) é constituído principalmente por declives acentuados, na ordem 

dos 10 a 20%. A própria bacia hidrográfica na secção desta barragem apresenta declives 

mais pronunciados do que os terrenos pertencentes à bacia hidrográfica da ribeira da 

Lampreia. 
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Figura 5.1 - Carta de solos 
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Com base nesta cartografia foram identificados os diferentes solos afectados pelo 

projecto em análise, cujas principais características estão resumidas no Quadro 5.1. 

Quadro 5.1 -  Resumo das principais características dos solos existentes nas áreas de 
intervenção 

Solo Ex-Litossolos de xistos ou grauvaques 

Principais características Solos incipientes de rocha recentemente exposta 
ou resultante de decapitação por acções erosivas, 

pouco evoluídos, onde a desintegração física 
predomina sobre a alteração química, a qual se 
reduz a uma fraca formação de argila, teores em 

matéria orgânica muito reduzidos 

Permeabilidade Reduzida 

Erodibilidade Elevada 

Capacidade retenção microbiológica Reduzida 

Capacidade de retenção pol. Inorg. Reduzida 

Capacidade de tamponização Reduzida 

Capacidade de retenção pol. org. Reduzida 

Decaimento pol. org. Reduzida 

RAN Não 

Fonte: Blume, 1990; Cardoso, 1965; Fernandes, 1992; Marks et al. 1989; SROA, 1972 

Os dois locais seleccionados para a construção das barragens e as respectivas bacias 

hidrográficas desenvolvem-se sobre solos muito pouco diversificados que exprimem a 

monotonia da natureza geológica do substrato (xistos e grauvaques da formação de 

Mértola). Nestas zonas foi identificado um tipo de solo – litossolos de xistos ou 

grauvaques (Ex). 

Nesta região a orografia apresenta-se dobrada com declives moderados a elevados e 

onde os processos erosivos e de decapitação dos solos levou à formação dos litossolos 

de xistos ou grauvaques. 

Registe-se que ao longo das albufeiras e das bacias hidrográficas ocorrem extensos 

afloramentos rochosos de xistos (Vide Capítulo 4). 

Os litossolos de xistos e grauvaques são solos incipientes, com um desenvolvimento 

muito reduzido a nulo do perfil, em muitos casos fortemente erosionados. Verifica-se um 

predomínio dos processos físicos sobre os processos químicos, facto que é acentuado 

pela natureza da rocha-mãe, pouco susceptível à alteração. 

A pedregosidade nestas área é elevada. 
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No que diz respeito ao teor de matéria orgânica do solo, este é reduzido assim como a 

sua capacidade de troca catiónica. 

Refira-se que o fraco coberto vegetal origina uma susceptibilidade à erosão hídrica 

elevada. 

O tipo de litossolos com espessura efectiva pequena e a elevada pedregosidade 

associada origina o reduzido potencial agrícola destas áreas. 

Assim, e resumidamente pode concluir-se que, tratam-se de solos pouco evoluídos, com 

alguma diferenciação de horizontes e apresentando elevada pedregosidade. 
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6. - OCUPAÇÃO CULTURAL DO SOLO 

As características edafoclimáticas existentes contribuem para o desenvolvimento de uma 

vegetação tipicamente mediterrânica, com a presença de espécies adaptadas a grandes 

períodos estivais como são a azinheira, carrasco, urze, esteva e alecrim. 

Tal como já foi referido, as áreas onde serão construídas as barragens e as respectivas 

bacias hidrográficas tratam-se de zonas de relevo ondulado, com solos provenientes de 

xistos e grauvaques, na generalidade delgados a esqueléticos. 

A ocupação agrícola predominante é constituída por culturas arvenses de sequeiro com 

pousio e pastagens naturais, nas áreas onde as condições pedológicas o permitem. Nas 

restantes áreas existe um predomínio de cistáceas. 

O tipo de ocupação cultural das duas bacias hidrográficas alternativas é totalmente 

diferente. Assim, devido aos inúmeros afloramentos rochosos e aos declives acentuados 

que apresenta a bacia hidrográfica da barragem proposta para a Alternativa 1, 

predominam os matos e incultos. Nesta área a intervenção humana é diminuta. 

No que se refere à ocupação cultural da bacia hidrográfica do local seleccionado para a 

construção da barragem na Alternativa 2 possui características diferentes. Tal como já foi 

referido, esta área possui declives menos acentuados e onde os solos mais evoluídos 

possuem uma espessura efectiva superior aos apresentados na Alternativa 1. Desta 

forma, a intervenção humana nesta área foi superior, registando-se a presença de prados 

temporários e permanentes e inclusivamente de algumas culturas arvenses.  
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7. - NECESSIDADES HÍDRICAS 

7.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A caracterização das necessidades de água para a rega dos espaços verdes e para o 

abastecimento urbano do Empreendimento Turístico afigura-se como essencial para a 

determinação dos volumes que irão ser retirados nas albufeiras a formar nas ribeiras da 

Lampreia ou de Almejafas. 

Assim, o objectivo desta caracterização é o conhecimento dos volumes que em média 

serão retirados, para rega e para consumo urbano, de forma a poder definir o 

funcionamento do sistema. 

O presente Capítulo  divide-se em duas partes principais, a saber: 

♦ Necessidade de água para rega; 

♦ Necessidade de água para consumo urbano. 

O método utilizado para a determinação das necessidades hídricas para rega é o de 

Penman-Monteith que actualmente é reconhecido como sendo o método que fornece 

dados mais precisos. 

No ponto seguinte é descrita a metodologia aplicada na determinação das necessidades 

de água para rega, e apresentados os seus valores representativos. 

Especial cuidado foi colocado em aferir os elementos assim obtidos, com valores 

determinados noutros projectos para a região. 

No que diz respeito às necessidades de água para abastecimento urbano utilizaram-se 

os elementos de base existentes em estudos anteriores e fornecidos pela Anglo Europa 

Propriedades. 

7.2 - NECESSIDADES DE ÁGUA PARA REGA 

7.2.1 - Evapotranspiração de referência - Método de Penman-Monteith 

7.2.1.1 - Metodologia 

A determinação da ETr pelo método de Penman-Monteith, tal como no método original de 

Penman, é efectuada mediante a conjugação de dois parâmetros, um correspondente ao 

efeito aerodinâmica e o outro ao efeito devido à radiação solar.  
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A expressão de cálculo é a seguinte: 

    

onde ETr é a evapotranspiração de referência em (mm), ∆ é a variação da tensão do 

vapor com a temperatura média do ar (kPa/ºC), γ é a constante psicométrica (kPa/ºC), γ* 
é a constante psicométrica corrigida (kPa/ºC), Rn’ é o potencial de evaporação da 

radiação (mm/d) e Ea é o potencial de evaporação do ar (mm/d). 

A aplicação desta metodologia para a avaliação da evapotranspiração de referência 

mensal no período de anos de 1941 a 1991, pressupõe que estejam disponíveis os 

seguintes dados de base: 

a) Dados relativos às estações climatológicas: 

♦ Latitude e altitude das estações; 

♦ Temperatura mensal do ar, média, máxima e mínima (ºC), no período de 1941 a 

1991; 

♦ Insolação mensal (h), no período de 1941 a 1991; 

♦ Humidade relativa do ar (%) no período de 1941 a 1991;   

♦ Velocidade média do vento 2 m acima do solo (m/s), no período de 1941 a 

1991. 

b) Dados relativos às culturas: 

♦ Resistência das culturas de 70 s/m, para culturas com 12 cm de altura média; 

♦ Albedo. 

Tendo em conta estes dados executou-se para cada mês os seguintes procedimentos:  

Determinação da constante psicométrica (kPa/ºC) 

  

onde Pa é a pressão atmosférica (kPa), λ é o calor latente de vaporização (J/kg) com o 

valor de 2,45 x 10 6. A pressão atmosférica está relacionada com a temperatura média Ta 

e a altitude da estação H pela expressão: 
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A constante psicométrica corrigida e a velocidade do vento 2 m acima do solo (U2) podem 

ser obtidas pelas seguintes fórmulas: 

  

   

Sendo Z a altura de cabeça do anemómetro acima do solo. 

A variação da tensão de vapor ∆ com a temperatura média do ar (Ta) = (Tmax + Tmin)/2 e 

com a tensão de vapor de saturação (ea) é dada por: 

 

Obtendo-se o valor médio de ea através das seguintes expressões:  

 

 

  

O potencial de evaporação da radiação Rn’ (mm/d), obtém-se da expressão seguinte, 

supondo que a radiação efectiva (Rn) em (W/m²) é utilizada totalmente para a 

transpiração das culturas, sendo portanto, a variação de calor no solo (G) nula.   

  

A radiação efectiva compõe-se de duas parcelas: radiação de pequeno comprimento de 

onda (Rns) e radiação de grande comprimento de onda (Rnl). A radiação efectiva obtém-se 
da diferença destas duas parcelas, ou seja, Rn = Rns - Rnl. A radiação de pequeno 

comprimento de onda (Rns em (W/m²) é dada pela expressão seguinte: 
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Em que, Rs é a radiação solar (W/m²) e α é o albedo com o valor de 0,23 para a cultura 

de referência. 

A radiação de grande comprimento de onda (Rnl) em (W/m²) é dada pela expressão 

seguinte: 

 

Sendo, n, a insolação diária (h), N, a duração do dia (h), ed, é a tensão de vapor real 

(kPa) TKmax e TKmin são as temperaturas máxima e mínima absolutas (ºK) e σ é a 

constante de Stefan-Boltzmann (W/m² K4) com o valor de 5,6745 x 10 -8. A tensão de 

vapor real obtém-se a partir do valor médio da humidade relativa do ar (Hr) em (%) e é 

dada por:    

 

O potencial de evaporação do ar (Ea) em (mm/d) é então calculado pela seguinte formula, 

com base em variáveis já definidas, medindo o termo (ea - ed) o défice da tensão de 

vapor, sendo o potencial de evaporação maior se o défice for maior:    

 

A última dificuldade reside na determinação da radiação solar, visto que não sendo 

medida tem de ser estimada a partir da duração do dia e da radiação no topo da 

atmosfera (Ra) em (W/m²). A radiação solar (Rs) em (W/m²) é dada pela seguinte 

expressão: 

   

Sendo as únicas variáveis ainda não definidas, os parâmetros de Angstrom, a e b, que 

para condições climáticas médias assumem, respectivamente os valores de 0,25 e 0,50. 

A radiação no topo da atmosfera depende apenas de factores astronómicos e pode 

aproximadamente obter-se da seguinte equação: 
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Em que: dr é a distância relativa entre a terra e o sol, ωs é o ângulo entre a direcção do 

pôr-do-sol e o meridiano do lugar em (rad), δ é a declinação do sol em (rad) e ϕ é a 

latitude da estação. A distância relativa entre a terra e o sol (dr) é função do dia do ano. 

Como os cálculos são efectuados para o mês, J é o dia do meio do mês de cálculo e é 

dado pelo inteiro de 30,42 x M -15,23, onde M é o número do mês (1-12). 

 

A declinação do sol δ em (rad) é dada por: 

 

O ângulo entre a direcção do pôr-do-sol e o meridiano do lugar ωs em (rad) é dado por: 

 

O número máximo de horas de sol obtém-se da expressão: 

 

7.2.1.2 - Cálculo da evapotranspiração de referência 

Tal como foi referido anteriormente, a evapotranspiração engloba no seu conceito as 

perdas verificadas directamente a partir do solo, por evaporação, bem como as 

resultantes da transpiração das plantas. A influência do clima é traduzida pelo conceito 

de evapotranspiração de referência: volume de água evapotranspirado por uma cultura 

de referência, “quando o teor de água no solo se situa a um nível tal que as perdas por 

evaporação a partir dele são mínimas, não sendo, contudo afectados os mecanismos de 

crescimento e de transpiração das plantas”  (Jensen, citado por Teixeira em (1987)). 

Infelizmente, esta variável não é medida na rede climatológica portuguesa, dado o 

elevado custo de instalação e manutenção do sistema. No entanto, na ausência de 

valores medidos, a ETr pode ser estimada a partir de vários métodos, recorrendo a dados 

climatológicos disponíveis na rede de observações. O método que actualmente é 

preconizado por fornecer resultados mais precisos é o de Penman-Monteith, no entanto 

exige também grande número de dados climatológicos, nomeadamente, temperatura do 

ar, média, máxima e mínima, insolação, humidade relativa do ar e velocidade do vento. 
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Em alternativa, na falta dos dados necessários para aplicação deste método, podem ser 

utilizados outros métodos, nomeadamente o de Blaney-Criddle e o de Thornthwaite, que 

utilizam apenas valores médios da temperatura do ar.  

Nos Quadro I.20 do Anexo I apresentam-se os valores médios mensais e anuais da 

evapotranspiração potencial calculados, pelo método de Penman-Monteith, para as duas 

estações climatológicas e período de referência de 1941 a 1991. 

No Quadro 7.1 apresentam-se os valores médios mensais para as estações 

climatológicas de Mértola e do Ameixial. 

Quadro 7.1 - Evapotranspiração potencial nas estações meteorológicas de Mértola e 
Ameixial. Método de Penman-Monteith 

Estação 
meteorológica 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Mértola 29,6 40,8 70,9 99,4 140,8 170,9 200,9 184,1 125,6 76,5 39,9 26,8 1206,2 

Ameixial 29,4 41,2 74,8 110,6 152,7 191,1 227,1 212,0 143,4 80,9 39,3 27,9 1330,4 

Na Figura 7.1 pode ser visualizada a variação anual da evapotranspiração de referência 

(Penman-Monteith). 
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Figura 7.1 - Evapotranspiração potencial nas estações meteorológicas de Mértola e 
Ameixial. Método de Penman-Monteith 

Os valores médios anuais da evapotranspiração de referência calculados pelo método de 

Penman-Monteith são mais elevados na zona do Ameixial (1330 mm) do que em Mértola 

(1206 mm). Pela comparação das figuras das várias variáveis climáticas que influenciam 
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a evapotranspiração, constata-se que os valores mais elevados da evapotranspiração 

ocorrem na área da estação climatológica do Ameixial, em zonas onde a velocidade do 

vento é mais elevada, mostrando a grande influência desta variável na determinação da 

evapotranspiração de referência. 

O exame dos valores mensais das tabelas referidas, mostra que a evapotranspiração 

dada pelo método de Penman-Monteith é mínima em Dezembro, com valores variando 

entre 27 e 28 mm, e máxima em Julho, com valores variando entre 201 e 227 mm. 

7.2.2 - Parâmetros culturais e evapotranspiração cultural 

Os valores da evapotranspiração cultural máxima foram obtidos pela afectação da 

evapotranspiração de referência, pelos coeficientes culturais (kc) mensais de cada 

cultura, através da expressão: 

Etc = kc x Eto 

Os coeficientes adimensionais kc são característicos das culturas, embora variando com 

as fases e duração do ciclo vegetativo. 

Os períodos e coeficientes culturais da cultura em estudo (relva) e utilizados para a 

determinação das necessidades de água para rega, foram retirados do estudo “Consumo 

de Água para Rega do Empreendimento de Alqueva”, elaborado pelo ex-IEADR. 

Saliente-se que neste estudo foi estudado o Bloco de Rega do Ardila, que pela sua 

proximidade geográfica e pelas suas características sensivelmente semelhantes às da 

zona do Empreendimento, optou-se por seleccionar os ciclos e coeficientes culturais 

utilizados para este Bloco de Rega. 

No Quadro 7.2 apresentam-se os valores dos coeficientes culturais adoptados no referido 

estudo e utilizados no presente trabalho. 

Quadro 7.2 - Ciclos e coeficientes culturais 

Cultura Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Relva 0,55 0,55 0,85 0,85 0,90 0,95 1,00 1,00 0,90 0,85 0,55 0,55 

Profundidade radicular máxima - 1,0 m 

Ciclo cultural: Início - 01/01; Fim - 31/12; Duração - 365 dias 

Fonte: “Consumos de Água para Rega do Empreendimento de Alqueva” (ex-IEADR, 1996) 

Na ausência de dados experimentais para a região em causa, admitiu-se que a 

evapotranspiração real será igual à evapotranspiração máxima, embora tal não 
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corresponda à realidade, uma vez que só em condições óptimas de desenvolvimento 

vegetativo é que isso se verifica. 

Apesar de se reconhecer que a produtividade média do futuro campo relvado dificilmente 

atingirá os valores potenciais, admitiu-se que a produção não será limitada pela falta de 

água, considerando-se que os dois valores de evapotranspiração serão iguais (Etm = 

ETr). Tal assunção funcionará como factor de segurança. 

7.2.3 - Dotações úteis e precipitação efectiva 

A dotação útil (no pé da planta) – Du, além da capacidade de água utilizável ou unitária 

de retenção – u, depende da profundidade do raizame – z, e da fracção de água 

facilmente utilizável pela planta – p, sendo expressa da seguinte forma: 

Du = u x z x p 

Para o cenário proposto, com um valor de u igual a 85 mm/m, as dotações úteis da relva 

assumem os seguintes valores: 

Quadro 7.3 - Dotações úteis 

Cultura Z (m) P (*) Du (mm) 

Relva 1,0 0,50 55 

(*) - “Crop Water Requirements” (FAO, 1977) 

7.2.4 - Défices hídricos. Necessidades úteis de rega 

A análise estatística dos valores resultantes do balanço hídrico sequencial mensal 

efectuado para a relva permitiu obter as necessidades úteis mensais e anuais. Nos 

quadros seguintes apresentam-se os valores das necessidades úteis de rega, em ano 

médio e ano seco.  

O balanço hídrico do solo foi calculado com os elementos climáticos da estação 

climatológica de Mértola e para uma capacidade utilizável do solo de 85 mm e com 

dotações úteis de 55 mm. 
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Quadro 7.4 - Dotações requeridas no pé da planta em mês e ano médio (mm/ha) 

Designação Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Água no solo 
(início) 

85,0 85,0 85,0 85,0 30,4 36,8 52,2 19,5 2,1 8,5 59,6 85,0 - 

ETP Penman 29,6 40,8 70,9 99,4 140,8 170,9 200,9 184,1 125,6 76,5 39,9 26,8 - 

Kc 0,55 0,55 0,85 0,85 0,90 0,95 1,00 1,00 0,90 0,85 0,55 0,55 - 

Ec 16,3 22,4 60,3 84,5 126,7 162,4 200,9 184,1 113,0 65,0 21,9 14,7 - 

P 69,2 62,4 64,0 44,8 30,2 21,3 3,2 1,7 15,7 65,0 64,7 69,6 - 

p-Ec 52,9 40,0 3,7 -39,7 -96,5 -141,1 -197,7 -182,4 -97,3 0 42,8 54,9 -754,7 

Nº de regas - - - - 2 3 3 3 2 - - - 13 

Regas - - - - 110 165 165 165 110 - - - 715,0 

Água no solo 
(final) 

85,0 85,0 85,0 45,3 58,8 82,7 50,0 32,6 45,5 45,3 85,0 85,0 - 

Quadro 7.5 – Dotações requeridas no pé da planta em mês e ano seco (mm/ha) 

Designação Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

p-Ec - - -2,3 -48,1 -109,2 -157,3 -217,8 -200,8 -108,6 -6,5 - - -850,7 

Nº de regas - - - 1 1 3 4 3 2 - - - 14 

Regas - - - 55 55 165 220 165 110 - - - 770 

Na Figura seguinte pode observar-se a variação anual das necessidades hídricas das 

culturas. 

Figura 7.2 - Variação anual das necessidades hídricas das culturas em mês e ano médio 
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Tal como se pode observar nos Quadros anteriores as necessidades hídricas anuais da 

relva em ano médio e seco, são de 7547 m3/ha e 8507 m3/ha, respectivamente. O valor 

máximo é atingido em Julho com cerca de 1980 m3/ha e 2180 m3/ha, respectivamente 

para o ano médio e seco. 

No Quadro seguinte apresentam-se as necessidades hídricas totais no pé da planta dos 

espaços verdes. Na determinação destes valores utilizou-se uma área total a beneficiar 

de cerca de 42 ha. 

Refira-se que, em ano médio, as necessidades hídricas no pé da planta são em média de 

cerca de 1481 m3/dia, que se aproxima do valor determinado nos estudos iniciais 

elaborados para o Empreendimento Turístico e que foi de 1500 m3/dia. 

No Quadro 7.6 apresentam-se as necessidades hídricas totais no pé da planta em mês e 

ano seco. 

Quadro 7.6 - Necessidades hídricas totais no pé da planta em mês e ano seco (m3) 

Designação Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano 

Ano médio - - - 16670 40538 59243 83034 76608 40883 - - - 316976 

Ano seco 
P(x<0,80) 

- - 962 20218 45861 66062 91472 84340 45631 2742 - - 357288 

Saliente-se que a estes valores serão adicionadas as perdas de água ao longo do 

sistema adutor. 

7.2.5 - Eficiências do sistema adutor 

A eficiência global do sistema dependerá das tecnologias de rega empregues, das 

características dos sistemas hidráulicos e da sua organização e gestão. 

Neste empreendimento a eficiência global de rega (eficiência de projecto) traduzir-se-á 

pela seguinte expressão: 

Ep = ea x ed x ec 

sendo, 

♦ 

f

m

V
V

  =ae , que estabelece a relação entre o volume necessário para satisfazer 

as necessidades de rega e o volume fornecido pela boca de rega (eficiência de 

aplicação); 
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♦ 

d

f

V
V

  =de , que relaciona o volume fornecido pela boca de rega e os volumes 

admitidos no início da rede de distribuição (eficiência de distribuição); 

♦ 

c

d

V
V

  =ce , que define a razão entre o volume distribuído pela rede colectiva e o 

volume transportado pelo sistema primário (conduta), designando-se por 

eficiência de transporte ou condução. 

Tendo em conta o tipo de cultura em estudo e o tipo de infra-estruturas secundárias e 

primárias e a experiência de consultas em trabalhos de natureza semelhante, adoptaram-

se as seguintes eficiências: 

♦ Eficiência de aplicação.............................. 85% 

♦ Eficiência de distribuição (condutas)......... 95% 

♦ Eficiência de condução (condutas)........... 95% 

Desta forma a eficiência de projecto para a adução de água aos espaços verdes é de 

cerca de 77%. No que se refere à eficiência de projecto para a adução de água ao 

abastecimento urbano, utilizada neste estudo, é de 95%. 

7.2.6 - Necessidades globais de água para rega 

A partir das eficiências de aplicação, de distribuição e de transporte, calcularam-se as 

dotações de rega, desde a entrada na parcela até à origem do sistema (albufeira). 

Os valores representativos obtidos apresentam-se no Quadro seguinte. 

Quadro 7.7 – Dotações de rega em ano médio e seco (m3/ha) 

 Médio P (x< 0,80) 

 Julho Ano Julho Ano 

Pé da planta 1977 7547 2178 8507 

Saída do hidrante 2326 8879 2562 10008 

Rede de distribuição 2448 9346 2697 10535 

Rede de condução 2577 9838 2839 11090 
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7.3 - NECESSIDADES HÍDRICAS PARA ABASTECIMENTO URBANO 

Na determinação da capacidade total de armazenamento de água a instalar junto ao 

Campo de Golfe tiveram-se igualmente em consideração as necessidades hídricas para 

abastecimento urbano. 

No Quadro seguinte apresentam-se as necessidades hídricas mensais previstas para o 

abastecimento urbano, que foram fornecidas pela Anglo Europa Propriedades. 

Quadro 7.8 - Necessidades hídricas para abastecimento urbano (m3) 

Meses Abastecimento urbano 

Janeiro 3750 

Fevereiro 3750 

Março 3750 

Abril 15000 

Maio 15000 

Junho 30000 

Julho 31000 

Agosto 31000 

Setembro 30000 

Outubro 15000 

Novembro 3750 

Dezembro 3750 

Total 185750 

Na determinação das necessidades para o abastecimento urbano e com base nos 

elementos fornecidos, utilizaram-se os seguintes pressupostos: 

♦ necessidades hídricas diárias nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro - 

1000 m3; 

♦ nos meses de Abril, Maio e Outubro utilizou-se uma correlação em relação aos 

meses anteriores de 0,5; 

♦ nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Novembro e Dezembro utilizou-se 

uma correlação em relação aos meses de Verão de 0,25. 

Tal como se pode observar no Quadro anterior as necessidades hídricas anuais para 

abastecimento urbano são de cerca de 186 000 m3. 
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Saliente-se que devido à importância que estas necessidades possuem na selecção de 

alternativas recomenda-se à Anglo-Europa Propriedades que proceda à sua confirmação. 

7.4 - NECESSIDADES HÍDRICAS TOTAIS 

As necessidades hídricas totais de água do Empreendimento Turístico são de cerca de 

607 000 m3, em ano médio, enquanto que em ano seco são de cerca de 660 000 m3. 

No Quadro seguinte apresentam-se as necessidades hídricas dos espaços verdes, do 

abastecimento urbano e totais previstas para o empreendimento. 

Quadro 7.9 - Necessidades hídricas totais em ano médio (m3/ha) 

Meses Necessidades hídricas 
dos espaços verdes (*) 

Necessidades hídricas 
urbanas (**) 

Necessidades hídricas 
totais 

 Ano médio Ano seco Ano médio Ano seco Ano médio Ano seco 

Janeiro - - 3947 3947 3947 3947 

Fevereiro - - 3947 3947 3947 3947 

Março - 1255 3947 3947 3947 5202 

Abril 21655 26236 15790 15790 37445 42026 

Maio 52646 59564 15790 15790 68436 75354 

Junho 76964 85800 31579 31579 108543 117379 

Julho 107836 118800 32632 32632 140468 151432 

Agosto 99491 109527 32632 32632 132123 142159 

Setembro 53073 59236 31579 31579 84652 90815 

Outubro - 3546 15790 15790 15790 19336 

Novembro - - 3947 3947 3947 3947 

Dezembro - - 3947 3947 3947 3947 

Ano 411665 463964 195527 195527 607192 659491 

(*) - Eficiência de projecto de 77 % 

(**) - Eficiência de projecto de 95% 
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8. - CAUDAIS ESPECIFICOS DE DIMENSIONAMENTO 

8.1 - HORÁRIOS DE REGA 

Considerando o tipo de produção agrícola e as tecnologias de rega previsíveis neste tipo 

de empreendimentos, e aliado a experiência acumulada em projectos similares, propõe-

se que as redes secundárias de rega sejam dimensionadas para o seguinte período de 

utilização: 

♦ Dias de rega por semana – 7 dias/semana; 

♦ Horas de rega por dia – 20 horas/dia. 

Desta forma, o rendimento de utilização dos sistemas de distribuição para a rega será 

igual a 83,3 %. 

No que diz respeito ao horário de funcionamento para a rede de abastecimento urbano 

admitiu-se um horário de 7 dias/semana e 24 horas/dia. 

8.2 - CAUDAIS FICTÍCIOS CONTÍNUOS E CAUDAIS ESPECÍFICOS 

Para o dimensionamento do sistema de rega, os cálculos foram efectuados com base no 

mês de ponta e com uma probabilidade de não excedência de 80 % (ano seco). 

A determinação do caudal fictício contínuo para o dimensionamento da rede de rega sob 

pressão será, então, efectuada com base na dotação útil constante do Quadro 7.5 e do 

qual se extrai o valor no 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, constam do Quadro 7.7, assumindo o caudal fictício contínuo 

no mês de ponta o valor de 0,98 l/s/ha. 

Partindo do horário de rega estabelecido no Ponto 8.1, determinou-se o caudal específico 

à saída do hidrante e para o período de ponta e que é de 1,15 l/s/ha. 

8.3 - CAUDAL DE DIMENSIONAMENTO DO ADUTOR A CONSTRUIR 
 ENTRE A BARRAGEM E O RESERVATÓRIO 

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 
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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 42 ha, o caudal de dimensionamento da tubagem de 

adução será de 53,3 l/s (42 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 32632 m3 (vide Quadro 7.9), a que corresponde um caudal de 12,2 l/s. 

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 65 l/s. 

Saliente-se que 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 

(Alternativa 1 – vide Capítulo 12) será determinado no capítulo referente à simulação de 

exploração da albufeira, a apresentar na fase seguinte do Estudo Prévio. 
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9. - ESTUDOS HIDROLÓGICOS DE BASE 

9.1 - INTRODUÇÃO 

Para assegurar a adução de água ao campo de golfe são consideradas, nesta fase do 

estudo, duas alternativas em termos de obras de armazenamento (origem de água) e de 

adução até ao campo de golfe. 

Na primeira alternativa – Alternativa 1 – considera-se que a origem de água é assegurada 

por uma captação a montante de um açude a construir na ribeira do Vascão (com 

escoamentos anuais elevados). A água captada é elevada para uma 

barragem/reservatório a construir na ribª de Almejafas, junto à confluência com a ribeira 

do Vascão. A adução ao campo de golfe é efectuada através de uma segunda elevação 

para o reservatório de regulação a construir no campo de golfe, sendo a partir daí 

efectuada a adução para a rede de rega em pressão do golfe.  

Na Alternativa 2 considera-se que a origem de água é constituida pelo volume de 

afluências próprias armazenadas na barragem de A-da-Gorda, a construir na ribeira da 

Lampreia a montante da área do empreendimento. A adução ao reservatório de 

regulação será feita graviticamente, aproveitando o desnível de cerca de 13 m entre o 

nível mínimo de exploração da albufeira (NmE) e o nível de água no reservatório.  

Para o estudo da viabilidade destas alternativas foram efectuados estudos hidrológicos 

para caracterizar os regimes de precipitação e escoamento que ocorrem nas bacias 

hidrográficas das acima referidas barragens de Almejafas, A-da-Gorda e açude do 

Vascão. 

9.2 - CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Na Figura 9.1, à escala 1:100 000, apresenta-se a delimitação da bacia hidrográfica do 

açude do Vascão, a construir na ribeira com o mesmo nome. 

Nas Figuras 12.3 e 12.7 (vide Capítulo 12), à escala 1:25 000, apresenta-se a delimitação 

das bacias hidrográficas da barragem de Almejafas, localizada na ribeira com o mesmo 

nome, e barragem de A-da-Gorda, localizada na ribeira da Lampreia junto ao Monte de A-

da-Gorda. 
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Figura 9.1 – Localização dos postos udométricos. Estação hidrométrica e delimitação das 
bacias hidrográficas 
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A bacia dominada pelo açude do Vascão, com 297 km2 de área, apresenta uma forma 

alongada com início na serra do Caldeirão e desenvolvendo-se aproximadamente no 

sentido Sudoeste (SW) –Nordeste (NE). Com uma extensão de cerca de 69,5 km até ao 

açude, a ribeira do Vascão vence um desnível entre a cota 549 m e 110 m, o que 

corresponde a uma inclinação média de 0,63 %. A ribeira do Vascão é afluente da 

margem direita do rio Guadiana e tem a classificação decimal de 401 22. 

A bacia hidrográfica da barragem de Almejafas, com 2,00 km2 de área, apresenta uma 

forma arredondada desenvolvendo-se aproximadamente no sentido Noroeste (NW) –

Sudeste (SE). Com uma extensão de cerca de 2,1 km até à barragem, a ribeira de 

Almejafas vence um desnível entre a cota 240 m e 126 m, o que corresponde a uma 

inclinação média de 5,4 %. A ribeira de Almejafas é afluente da margem esquerda da 

ribeira do Vascão. 

A bacia hidrográfica da barragem de A-da-Gorda, com 8,85 km2 de área, apresenta uma 

forma arredondada desenvolvendo-se aproximadamente no sentido Sudoeste (SW) –

Nordeste (NE). Com uma extensão de cerca de 5,7 km até à barragem, a ribeira da 

Lampreia vence um desnível entre a cota 320 m e 240 m, o que corresponde a uma 

inclinação média de 1,4 %. A ribeira da Lampreia é afluente da margem margem direita 

da ribeira de Carreiras (que é afluente do rio Guadiana) e tem a classificação decimal de 

401 30 04. 

No Quadro 9.1 é apresentado um resumo dos principais parâmetros morfométricos para 

cada bacia hidrográfica. 

Quadro 9.1 - Principais parâmetros morfométricos das bacias hidrográficas 

Bacia hidrográfica Parâmetros 
morfométricos 

Açude Vascão Barr. Almejafas Barr.A-da-Gorda 

Área (km2) 297 2,00 8,85 

Comprimento (km) 37,5 1,9 4,3 

Perímetro (km) 160 5,75 12,95 

Altitude máxima  (m) 557 245 333 

Altitude mínima   (m) 110 126 240 

Coef. de compacidade, 
Kc* 

2,60 1,14 1,21 

* - Para Kc=1 a bacia é circular. 
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9.3 - METODOLOGIA GERAL PARA A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS 

 HIDROLÓGICOS 

A metodologia utilizada para a realização dos estudos hidrológicos foi considerada a mais 

adequada em face dos elementos de base disponíveis - registos de precipitações e 

escoamentos na região. Foi possível dispor de registos de precipitações (valores anuais, 

mensais e máximos diários) em vários postos udométricos que dominam a área das 

bacias hidrográficas e de registos de escoamentos (valores anuais, mensais e máximos 

diários) na estação hidrométrica do Vascão, localizada a jusante do açude do Vascão. 

Os estudos hidrológicos foram realizadas segundo a metodologia geral descrita nas 

alíneas seguintes: 

1) Análise dos dades de base referentes a precipitações (séries estóricas), escolha 

de um perído para estudo; 

2) Cálculo das precipitações mensais e anuais ponderadas sobre cada bacia 

hidrográfica para o período seleccionado; 

3) Para cada bacia, cálculo da precipitação média anual e precipitação em anos 

secos com probabilidade de não excendência de 0,05 (uma vez em 20 anos) e 

0,2 (uma vez em 5 anos); 

4) Determinação de uma recta de regressão entre a precipitação anual ponderada 

sobre a bacia da ribeira do Vascão na secção da estação hidrométrica e o 

escoamento anual aí registado no mesmo período; 

5) Aplicação da recta de regressão calculada em 4) para estimar os escoamentos 

anuais nas bacias hidrográficas em estudo; 

6) Uma vez estimado o escoamento anual, a sua distribuição mensal foi feita 

admitindo os coeficientes de repartição anual-mensal verificados nos registos da 

estação hidrométrica do Vascão; 

7) Para melhor caracterizar o regime de escoamentos na ribeira do Vascão, onde 

se prevê a eventual construção de um açude de derivação com reduzida 

capacidade de regularização/armazenamento, foram estabelecidas curvas de 

duração média anual do caudal médio diário para a secção do açude do Vascão; 

8) Finalmente, foram calculados os caudais de ponta de cheia nas secções naturais 

onde se prevê a construção das barragens de A-da-Gorda, Almejafas e açude 

do Vascão. 
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9.4 - PRECIPITAÇÕES 

9.4.1 - Dados de base 

Como dados de base foram consideradas os valores mensais e anuais de precipitação 

registados nos postos udométricos que dominam a área das bacias hidrográficas em 

estudo. No Quadro 9.2 identificam-se os postos udométricos considerados indicando-se 

os respectivos períodos de registos (valores medidos). 

Consultando o  Quadro 9.2 verifica-se que se dispõe em cada posto udométrico de um 

número razoável de registos (mínimo de 17 anos) em alguns postos e que se dispõe na 

região de alguns postos com uma extensa série de registos (mais de 50 anos) o que 

levaria a considerar o interesse em estabelecer correlações entre os diferentes postos 

visando preencher os valores de precipitação em anos onde não existam registos e 

passando, assim, a dispor de séries de precipitações mais alargadas. Este tipo de análise 

foi exaustivamente realizada no âmbito do Plano de Bacia do Guadiana tendo sido 

estabelecido para o período 1931-32 a 1996-97 valores de precipitação mensal para 

todos os postos udométricos com interesse para o presente estudo. No presente trabalho 

serão consideradas as séries de precipitação apresentadas no referido estudo para o 

período de 1931-32 a 1996-97.  

No Anexo II.1 (Quadros II.1.1 a II.1.9) apresentam-se as séries de precipitações 

consideradas para cada posto no período 1931-32 a 1996-97. 

Quadro 9.2 – Postos udométricos e respectivos períodos de registo 

Postos udométricos Período de registos 

28K02 04/80-09/97 

28L02 02/80-09/97 

29J03 11/80-09/97 

29J05 11/79-09/97 

29K01 10/41-09/97 

29K02 03/79-09/97 

29K04 11/80-09/97 

29L01 07/56-09/91  (* extinto) 

30I02 05/41-09/97 

30J01 04/35-09/97 
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9.4.2 - Precipitação ponderada sobre as bacias hidrográficas em estudo 

Para cálculo da precipitação ponderada sobre cada bacia hidrográfica recorreu-se ao 

método dos polígonos de Thiessen. Na Figura 9.3 apresenta-se o traçado dos polígonos 

e indica-se, para cada bacia, a percentagem da sua área que está na zona de influência 

de cada posto udométrico. 

Após determinar o peso (ou área de influência) de cada posto udométrico sobre cada 

bacia são calculadas as respectivas precipitações ponderadas para o período 1931-32  a 

1996-97. Como se verifica na Figura 9.2, as bacias hidrográficas das barragens de 

Almejafas e A-da-Gorda localizam-se na área de influência de um único posto udométrico 

sendo o mesmo para as duas bacias. Daqui resulta que, segundo o método utilizado, 

ambas as bacias vão apresentar os mesmos valores anuais e mensais de precipitação e 

de escoamento. 
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Figura 9.2 – Método das áreas de influência. Polígonos de Thiessen 
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Nos Quadro 9.3, Quadro 9.4 e Quadro 9.5 apresentam-se os valores das precipitações 

anuais  e mensais ponderadas sobre as bacias hidrográficas das barragens de Almejafas 

e A-da-Gorda, do açude do Vascão e na secção da estação hidrométrica do Vascão 

(28L02). O cálculo da precipitação ponderada na secção da estação hidrométrica é 

necessário para se estabelecer aí uma regressão entre a precipitação e o escoamento 

(determinada na alínea 9.5). 
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Quadro 9.3 – Precipitações anuais e mensais ponderadas sobre as bacias hidrográficas das 
barragens de Almejafas e A-da-Gorda 
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Quadro 9.4 - Precipitações anuais e mensais ponderadas sobre a bacia hidrográfica 
definida na secção do açude do Vascão 
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Quadro 9.5 - Precipitações anuais e mensais ponderadas sobre a bacia hidrográfica 
definida na secção da estação hidrométrica do Vascão (28LO2) 
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Na Figura 9.3 e na Figura 9.4 apresenta-se a distribuição mensal da precipitação média 

anual ponderada sobre as bacias hidrográficas das barragens de Almejafas e A-da-Gorda 

e na secção do açude do Vascão, respectivamente. 
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Figura 9.3 – Distribuição mensal da precipitação média anual ponderada sobre as bacias 
hidrográficas das barragens de Almejafas e A-da-Gorda 
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Figura 9.4 – Distribuição mensal da precipitação média anual ponderada sobre a bacia 
hidrográfica definida na secção do açude do Vascão 

No Quadro 9.6 apresentam-se os valores da precipitação calculados para ano médio e 

ano seco com probabilidade de não excedência de 0,20 (uma vez em 5 anos) e 0,05 

(uma vez em 20 anos). Para o cálculo das precipitações em ano seco adoptou-se a lei 

estatística de distribuição de Gauss que revelou uma boa adaptação gráfica.  



76 
Empr eendiment o Tur íst ico com Golf e em Diogo Mar t ins. Adução de água ao Campo de Golf e. Est udo Pr évio.  
Not a Técnica  1 (15/ 09/ 2000) 

Quadro 9.6 – Precipitações em ano médio e ano seco 

Bacias hidrográficas P. média 
(mm) 

P. ano seco, P0,2 

(mm) 
P. ano seco, P0,05 

(mm) 

Barrag. de Almejafas 
e A-da-Gorda 

551 395 246 

Açude do Vascão 734 543 361 

9.5 - ESCOAMENTOS 

9.5.1 - Escoamentos mensais e anuais 

Para o estudo dos escoamentos nas diferentes bacias foi determinada uma recta de 

regressão entre a precipitação e o escoamento numa secção de uma linha de água 

próxima onde existissem registos de escoamentos e registos de precipitação sobre a 

respectiva bacia hidrográfica (modelo precipitação-escoamento). Como já referido, foi 

seleccionada a estação hidrométrica do Vascão (28L/02), com a localização: Lat.N 37º31’ 

e Long.W 07º 35’, onde se dispunha de uma série longa de registos do escoamento anual 

(36 anos) entre 1952-53 e 1988-89. 

No Anexo II.2 (Quadro II.2.1) apresentam-se os escoamentos mensais e anuais 

registados na estação hidrométrica do Vascão no período 1952-89. 

No Quadro 9.7 apresenta-se a regressão linear do escoamento anual sobre a 

precipitação anual na ribeira do Vascão na secção da E.H. 28L/02. 

A recta de regressão determinada foi adoptada para calcular os valores do escoamento 

anual nas bacias das barragens de Almejafas, A-da-Gorda e açude do Vascão. Uma vez 

estimado o escoamento anual, a sua distribuição mensal foi feita admitindo os 

coeficientes de repartição anual-mensal verificados nos registos da estação hidrométrica 

(E.H.) do Vascão. 

Considera-se aceitável a extrapolação da recta de regressão determinada na E.H. para 

as bacias hidrográficas em estudo uma vez que se verifica que os solos são do mesmo 

tipo e a temperatura média anual é também da mesma ordem. 

Nos Quadro 9.8 e Quadro 9.9 apresentam-se, respectivamente, os escoamentos mensais 

e anuais estimados na secção das barragens de Almejafas e A-da-Gorda e na secção do 

açude do Vascão no período 1952-89. 
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Quadro 9.7 – Regressão linear do escoamento anual sobre a precipitação anual na ribeira 
do Vascão na secção da estação hidrométrica (28LO2) 
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Quadro 9.8 – Escoamentos mensais e anuais estimados na secção das barragens de 
Almejafas e A-da-Gorda no período 1952-89 
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Quadro 9.9 - Escoamentos mensais e anuais estimados na secção do açude do Vascão no 
período 1952-89 
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Na Figura 9.5 e Figura 9.6 apresenta-se a distribuição mensal do escoamento médio 

anual na secção das barragens de Almejafas e A-da-Gorda e na secção do açude do 

Vascão, respectivamente. 
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Figura 9.5 – Distribuição mensal do escoamento médio anual na secção das barragens de 
Almejafas e A-da-Gorda 

Figura 9.6 - Distribuição mensal do escoamento médio anual na bacia hidrográfica definida 
na secção do açude do Vascão 

No Quadro 9.10 apresentam-se os valores de escoamento calculados para ano médio e 

ano seco com probabilidade de não excedência de 0,20 (uma vez em 5 anos) e 0,05 
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(uma vez em 20 anos). Para o cálculo das precipitações em ano seco adoptou-se a lei 

estatística de distribuição de Gauss que revelou uma boa adaptação gráfica.  

Quadro 9.10 – Escoamentos em ano médio e ano seco 

Bacias hidrográficas P. média 

(mm) 

P. ano seco, P0,2 

(mm) 

P. ano seco, P0,05 

(mm) 

Barrag. de Almejafas e 
A-da-Gorda 

175 54 0 

Açude do Vascão 347 185 30 

Para analisar os resultados obtidos consultou-se a publicação “Recursos de águas 

superficiais em Portugal Continental”, António Quintela 1967, onde são apresentadas 

cartas de isolinhas de escoamento anual em ano médio e em ano seco de probabilidade 

P(X) = 0.20 e 0,05. Para a zona das bacias hidrográficas de Almejafas e A-da-Gorda 

verifica-se o escoamento anual em ano médio deverá variar entre 150 e 200 mm, em ano 

seco de probabilidade 0,2 será cerca de 50 mm e em ano seco com probabilidade 0,05 

cerca de 10 mm. Comparativamente com os valores determinados no presente estudo 

(Quadro 9.10) verifica-se que os valores são bastante aproximados. 

As afluências anuais à barragem de Almejafas serão de cerca de 350 000 m3, em ano 

médio, e 108 000 m3 e 0 m3 em anos secos de probabilidade 0,2 e 0,05, respectivamente. 

As afluências anuais á barragem de A-da-Gorda serão de cerca de 1 550 000 m3, em ano 

médio, e 477 900 m3 e 0 m3 em anos secos de probabilidade 0,2 e 0,05, respectivamente. 

As afluências anuais ao Açude do Vascão serão de cerca de 103 hm3, em ano médio, e 

55 hm3 e 8,9 hm3 em anos secos de probabilidade 0,2 e 0,05, respectivamente. 

9.5.2 – Curva de duração de caudais na secção do açude do Vascão 

Para melhor caracterizar o regime de escoamentos na secção do açude do Vascão a 

construir na ribeira com o mesmo nome foi aí determinada a curva de duração média 

anual do caudal médio diário. A análise da variação do caudal médio diário é 

particularmente importante no caso do açude do Vascão, uma vez que este açude não 

tem capacidade de regulação/armazenamento significativa o dimensionamento das obras 

de captação/adução à barragem de Almejafas será bastante condicionado pela variação 

anual do caudal médio diário. 

A curva de duração de caudais foi definida com base nos registos diários de caudais na 

estação hidrométrica 28L/02 na ribeira do Vascão, no período 1950-1990 (30 anos).  
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Nas Figuras 9.7 a 9.9 apresentam-se curvas de duração média anual do caudal médio 

diário para, respectivamente, o período de 1960-90, os 5 anos mais secos (1964-66-74-

80-82) e ano mais seco (1980). As curvas apresentadas são adimensionais tendo-se 

dividido cada valor do caudal pelo caudal médio, Qmod, da série de caudais diários 

registados. 

Para relacionar os valores de caudais registados na estação hidrométrica e no açude do 

Vascão foi estabelecida a seguinte relação para calcular o caudal médio na secção do 

açude: 

Qmod_AÇUDE=(Abacia_AÇUDE/Abacia_EH)*(Pbacia_AÇUDE/Pbacia_EH)* Qmod_EH 

Substituindo os valores da área das bacias (Abacia_AÇUDE e Abacia_EH) e das precipitações 

médias sobre as bacias (Pbacia_AÇUDE e Pbacia_EH) obtém-se a relação: 

Qmod_AÇUDE=0,80 * Qmod_EH 

Com base nas curvas de duração média anual estabelecidas nas Figuras 9.7 a 9.9 

obtiveram-se os seguintes resultados na secção do açude do Vascão: 

No período 1960-90:  

♦ Caudal médio diário, Qmod = 2,90 m3/s 

♦ Duração média do Qmod = 45 dias 

♦ Duração média do Qmod/2 = 80 dias 

Nos 5 anos mais secos (1964-66-74-80-82):  

♦ Caudal médio diário, Qmod = 1,34 m3/s 

♦ Duração média do Qmod = 50 dias 

♦ Duração média do Qmod/2 = 95 dias 

No ano mais seco (1980):  

♦ Caudal médio diário, Qmod = 0,70 m3/s 

♦ Duração média do Qmod = 80 dias 

♦ Duração média do Qmod/2 = 145 dias 

Ainda com base nas curvas de duração média anual de caudais médios diários, verifica-

se que ocorre um período mínimo de 120 dias durante o qual o caudal médio diário 

apresenta valores significativos (cerca de 25% do Qmod), devendo concentrar-se nesse 

período a captação/adução de água a montante do açude. 
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Figura 9.7 – Ribeira do Vascão. Registos na estação hidrométrica 28L02 
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Figura 9.8 – Ribeira do Vascão. Registos na estação hidrométrica 28L02 
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Figura 9.9 - Ribeira do Vascão. Registos na estação hidrométrica 28L02 
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9.5.3 – Caudais de ponta de cheia 

Nesta fase do estudo procedeu-se ao cálculo dos caudais de ponta de cheia nas secções 

naturais das barragens de Almejafas e A-da-Gorda e açude do Vascão. Na fase seguinte 

será calculado o amortecimento do hidrograma de cheia afluente em cada albufeira e 

determinar-se-ão os respectivos caudais de ponta do hidrograma efluente, valor este a 

considerar para o dimensionamento dos descarregadores de cheia.  

Os caudais de ponta de cheia foram calculados para vários períodos de retorno: 2, 5, 10, 

50, 100, 500, 1000 e 5000 anos. De acordo com a legislação em vigor e para as 

barragens em estudo os descarregadores de cheia deverão ser dimensionados para o 

caudal dos 5000 anos (barragens com altura superior a 15 m e risco significativo a 

jusante). 

a) Açude do Vascão 

Para o cálculo dos caudais de ponta de cheia na secção do açude do Vascão foi feita 

uma análise estatística dos caudais máximos diários anuais  registados na estação 

hidrométrica do Vascão (28L/02), série disponível para 23 anos. Com base no ajuste de 

três leis de distribuição teóricas (distribuição de Gumbel, Galton e Pearson III) aos 

valores registados determinaram-se os caudais de ponta para os períodos de retorno 

considerados. 

No Quadro 9.11 apresentam-se os caudais máximos diários anuais registados na estação 

hidrométrica do Vascão e as estimativas de caudais de ponta de cheia para vários 

períodos de retorno. Segundo as leis de distribuição de Gumbel e Pearson III, que 

apresentam o melhor ajuste aos valores registados, o caudal de ponta para o período de 

retorno de 5000 anos é de 1140 e 1020 m3/s, respectivamente. Para estimar o caudal na 

secção do açude do Vascão afectou-se o valor do caudal de ponta na estação 

hidrométrica da relação entre as áreas das bacias (297 km2 na secção do açude  e 403 

km2 na secção da E.H.) que é cerca de 0,75. Assim, para o período de retorno de 5000 

anos o caudal de ponta de cheia na secção do açude do Vascão será de 825 m3/s. 
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Quadro 9.11 – Caudais máximos diários anuais registados na estação hidrométrica do 
Vascão (28L02) e estimativa de caudais de ponta para vários períodos de retorno 
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b) Barragens de Almejafas e A-da-Gorda  

Para o cálculo dos caudais de ponta nas secções das barragens de Almejafas e 

A-da-Gorda foram utilizados métodos de cálculo do tipo precipitação-escoamento em que 

se admite que para chuvadas com determinado período de retorno se obtêm cheias com 

aproximadamente o mesmo período de retorno. Uma vez que não se dispõe de valores 

de caudais  máximos anuais nas respectivas linhas de água ou em outras próximas com 

características semelhantes este método foi considerado o mais adequado. 

Como elementos de base para o cálculo utilizaram-se os valores das precipitações 

máximas diárias anuais determinadas a partir dos valores registados nos postos 

udométricos 29K04 e 29K01. Embora o posto 29K04 seja o posto que domina ambas as 

bacias hidrográficas considerou-se também o posto 29K01 devido a se dispor aí de uma 

série bastante mais extensa (56 anos no posto 29K01 e 16 anos no posto 29K04). 

Nos Quadro 9.12 e Quadro 9.13 apresentam-se as precipitações máximas diárias anuais 

registadas nos postos 29K01 e 29K04, respectivamente, e as estimativas de caudais de 

ponta de cheia para vários períodos de retorno. Através do ajuste de leis de distribuição e 

segundo o mesmo processo de cálculo utilizado para calcular os caudais de ponta no 

açude do Vascão obtiveram-se valores de precipitações máximas diárias, em 24 h, para 

os diferentes períodos de retorno considerados. 
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Quadro 9.12 – Precipitações máximas diárias anuais determinadas a partir dos valores 
registados no posto 29K01 
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Quadro 9.13 – Precipitações máximas diárias anuais determinadas a partir dos valores 
registados no posto 29K04 
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Analisando a qualidade do ajuste das leis teóricas de distribuição aos valores registados 

adoptaram-se os resultados da lei de Galton que apresenta valores de precipitação mais 

elevados sendo a qualidade do ajuste comparável ao das outras leis. A estimativa com 

base nos resultados do posto 29K04 apresenta valores mais elevados de precipitação 

máxima diária tendo por isso optado por utilizar os resultados deste posto. 

Obtiveram-se, assim, as seguintes precipitações máximas diárias, P24: 

P24=96,9 mm para T=10 anos; 

P24=135,9 mm para T=50 anos; 

P24=153,3 mm para T=100 anos; 

P24=195,3 mm para T=500 anos; 

P24=214,4 mm para T=1000 anos; 

P24=255,6 mm para T=5000 anos; 

Para determinar os caudais de ponta de cheia nas secções das duas barragens recorreu-

se aos métodos do Soil Conservation Service (SCS) e método racional. Nos Quadros 

9.14 e 9.15 apresenta-se o cálculo detalhado da aplicação de ambos os métodos ás 

secções das barragens de Almejafas e A-da-Gorda, respectivamente. 
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Quadro 9.14 – Cálculo dos caudais de ponta de cheia afluente à secção da barragem de 
Almejafas 
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Quadro 9.15 – Cálculo dos caudais de ponta de cheia afluente à secção da barragem de A-
da-Gorda 
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Comparados os resultados obtidos com ambos os métodos foram adoptados os valores 

de caudal de ponta mais elevados. No Quadro 9.16 apresentam-se os caudais de ponta 

de cheia nas secções naturais das barragens de Almejafas e A-da-Gorda.  

Quadro 9.16 - Caudais de ponta de cheia nas secções naturais das barragens de 
Almejafas e A-da-Gorda  

 Período de retorno (anos) / Caudais de ponta (m3/s) 

 10 50 100 500 1000 5000 

Barr. Almejafas 11 16 18 23 25 30 

Barr. A-da-Gorda 15 28 35 51 58 75 
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10. - RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

No Volume II do Estudo de Impacte Ambiental efectuado para o Empreendimento 

Turístico com Golfe em Diogo Martins (Tecninvest, 2000) foi apresentado um relatório 

hidrogeológico da área do aldeamento e que seguidamente se apresentam as principais 

conclusões. 

As formações geológicas desta área são constituídas por xistos, alternando com 

grauvaques. 

Sob o ponto de vista hidrogeológico, os xistos apresentam uma diminuta permeabilidade 

e são praticamente improdutivos. No que se refere aos grauvaques são as únicas 

formações da região que poderão fornecer alguma água. No entanto este fornecimento é 

sempre de reduzida produtividade e não ultrapassando em média 1 a 2 l/s, em regime de 

exploração. 

A partir do estudo realizado para este empreendimento obtiveram-se valores de 

transmissividade da ordem dos 2,5 x 10-2 m/dia, valor que se pode considerar pobre a 

muito pobre. 

O valor do coeficiente de armazenamento estimado para estas formações foi de 5 % e a 

velocidade de fluxo determinada foi de 0,06 m/d, valor também considerado muito baixo. 

No que se refere à qualidade das suas águas, estas apresentam uma mineralização 

elevada, com valores de condutividade média entre 1575 e 1600 µS/cm. 
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11. - CAUDAL SÓLIDO 

Para determinar o volume morto a considerar para cada albufeira foi necessário estimar a 

produção de material sólido nas bacias hidrográficas em estudo. Não se dispondo de 

nenhuma estação sedimentológica nas linhas de água onde serão construídas as obras 

foi adoptado o valor de produção de material sólido utilizado no projecto da barragem da 

Ribeira de Oeiras, 290 m3/km2.ano, cuja localização é bastante próxima da área em 

estudo (alguns quilómetros a norte). 

Para calcular o volume morto para as albufeiras de Almejafas e A-da-Gorda considerou-

se um período de 50 anos. Para o açude do Vascão apresenta-se apenas o cálculo de 

material sólido afluente em cada ano pois devido às características desta obra, reduzida 

capacidade de armazenamento a montante do açude, a limpeza/remoção de material 

deverá ser efectuada com regularidade. 

No Quadro 11.1 apresentam-se os valores de produção de material sólido e volume 

morto obtidos para cada bacia hidrográfica.  

Quadro 11.1 – Afluência média anual de material sólido e volume morto na secção das 
bacias hidrográficas 

Bacia hidrográfica Área da bacia 

(km2) 

Afluência anual de 
material sólido 

(m3) 

Volume morto após 
período de 50 anos 

(m3) 

Barr. Almejafas 2,00 580 29 000 

Barr. A-da-Gorda 8,85 2 567 128 325 

Açude Vascão 297 86 130 - 
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12. - ADUÇÃO DE ÁGUA AO CAMPO DE GOLFE. ALTERNATIVAS A 
 ANALISAR 

12.1 - BREVE CARACTERIZAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

No presente Estudo Prévio e com os elementos de base existentes, identificaram-se duas 

alternativas para a captação e armazenamento de água para o Empreendimento Turístico 

com Golfe em Diogo Martins. 

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 1000000 – 1500000 m3 (prevendo-se alguma regularização – vide Capítulos 7 e 

9) e cujo volume de água afluente próprio ou complementado seja suficiente para o 

abastecimento de água ao Empreendimento Turístico. 

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, o volume de água afluente à secção desta 

barragem é de 350 000 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 607000 m3 em ano médio e 

660000 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   

103 hm3 e 55 hm3. 

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. 



102 
Empr eendiment o Tur íst ico com Golf e em Diogo Mar t ins. Adução de água ao Campo de Golf e. Est udo Pr évio.  
Not a Técnica  1 (15/ 09/ 2000) 

Nesta alternativa serão construídas duas estações de bombagem para a adução de água 

ao empreendimento: 

♦ Estação elevatória 1 (EE1) – 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 32 m (NPA albufeira de Almejafas = 145 m e Nme do açude do 

Vascão = 113 m); 

♦ Estação elevatória 2 (EE2) – 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 99 m 

(Nível de água no reservatório = 232 m e Nme da albufeira de Almejafas = 

133 m). 

Nesta solução técnica a altura geométrica total de elevação entre a ribeira do Vascão e o 

reservatório de regulação é de 131 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 99 m (cerca de 

58% em ano médio e 18% em ano seco). 

Na Figura 12.1 apresenta-se, para a Alternativa 1, um esquema altimétrico das principais 

obras de captação, armazenamento e adução. 

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 efectuados e apresentados na fase seguinte do Estudo Prévio. 

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. 
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Figura 12.1 – 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 12.2.3, o armazenamento a efectuar com a 

barragem a construir nesta ribeira é aproximadamente de 1 530 000 m3. Os 

escoamentos, em ano médio e seco, nesta secção da ribeira são de 1 549 000 m3 e 

478 000 m3, respectivamente (vide Capítulo 9). 

Com os elementos actualmente existentes e sem a simulação de exploração do sistema, 

que será efectuada na fase seguinte do Estudo Prévio, pode referir-se que a água 

afluente à secção da barragem proposta para a ribeira de A-da-Gorda é suficiente para 

suprimir as necessidades hídricas anuais do empreendimento, e, efectuar-se 

inclusivamente alguma regularização. 

Nesta alternativa e com a topografia existente, não será necessário construir uma 

estação de bombagem junto à barragem de A-da-Gorda, pois o nível de água no 

reservatório é de 232 m e o nível mínimo de exploração (Nme) da albufeira de A-da-

Gorda é de 245,5 m. 

Na Figura 12.2 apresenta-se para a Alternativa 2, um esquema altimétrico das principais 

obras a construir. 

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

♦ barragem – ribeira da Lampreia; 

♦ conduta adutora – ligação entre a tomada de água na albufeira e o reservatório; 

♦ reservatório de ligação à rede de adução – a construir no interior do Campo de 

Golfe. 

Nesta alternativa para além do menor número de infra-estruturas a construir, possui como 

principal vantagem, relativamente à Alternativa 1, o de não possuir custos de elevação da 

água. 
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Figura 12.2 – Alternativa 2. Representação esquemática 
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12.2 - INFRA-ESTRUTURAS A CONSTRUIR 

12.2.1 - Considerações gerais 

Apresentam-se seguidamente as principais características das infra-estruturas de 

captação, armazenamento, elevação e adução de água para o Empreendimento Turístico 

com Golfe em Diogo Martins. 

Refira-se, no entanto que, os elementos agora apresentados são meramente indicativos 

e serão na fase seguinte do Estudo Prévio devidamente aprofundados. 

12.2.2 - Alternativa 1 

12.2.2.1 - Açude 

De forma a complementar os caudais afluentes à secção da barragem em Almejafas será 

construído um açude na ribeira do Vascão, junto ao local denominado de Mingordo, de 

forma a captar a água afluente a esta secção. Este açude deverá formar um volume de 

água suficiente para que a bombagem a efectuar pela estação elevatória EE1 se proceda 

nas melhores condições. 

Assim, este açude a construir em betão, deverá possuir uma altura compreendida entre 2 

e 4 m. 

Nesta fase do trabalho e com os elementos topográficos existentes, as principais 

características do açude são: 

♦ construído em betão; 

♦ comprimento – ≅ 90 m; 

♦ Nível de pleno armazenamento (NPA) – ≅ 116 m; 

♦ Nível mínimo de exploração (Nme) – ≅ 113 m; 

♦ altura total – 2-4 m; 

♦ volume de água armazenado – ≅ 70 000 m3. 

O principal equipamento a instalar no açude será uma descarga de fundo de forma a 

efectuar periodicamente descargas de água e eventuais limpezas do leito da ribeira. 

Saliente-se que devido à pequena dimensão desta albufeira (≅ 70 000m3) e ao elevado 

volume morto afluente anualmente à secção do açude (≅ 86 000 m3), esta albufeira será 

rapidamente colmatada. 
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Este açude deverá ser construído de forma a ser galgado. 

Conforme se pode observar no Capítulo 9, os caudais afluentes a esta secção são 

elevados, concentrando-se no entanto nos meses de Outubro a Abril (96% do total), 

período durante o qual a EE1 deverá proceder ao enchimento da albufeira de Almejafas. 

Desta forma e devido à pequena capacidade de regularização deste açude, este 

encontrar-se-á praticamente durante todo o ano a descarregar. 

Na Figura 12.3 apresenta-se a localização do açude a construir na ribeira do Vascão. 
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Figura 12.3 – Principais infra-estruturas a construir. Alternativa 1 
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12.2.2.2 - Estação elevatória EE1 

A estação elevatória EE1 a construir junto ao açude, na margem esquerda da ribeira do 

Vascão, próximo do monte denominado de Mingordo, irá elevar a água entre o plano de 

água formado por este açude (Nme = 113 m) e a albufeira de Almejafas (NPA = 145 m). 

A altura geométrica de elevação é de 32 m. 

O caudal de dimensionamento será determinado na fase seguinte do Estudo Prévio, pois 

irá depender da simulação de exploração da albufeira de Almejafas e do regime de 

escoamentos  da ribeira do Vascão afluentes à secção do açude. 

O tipo de estação elevatória e de tomada de água a construir está dependente do tipo de 

exploração a efectuar e principalmente do regime de caudais afluentes ao açude. 

Saliente-se que a cota de implantação dos equipamentos da estação elevatória terá em 

conta as cotas de cheia que ocorrem na ribeira do Vascão. 

Na fase seguinte serão analisadas diversas soluções para a estação elevatória, que terão 

em consideração os aspectos de natureza técnica e os relacionados com os custos de 

investimento, de exploração e manutenção. 

Face à variação dos pedidos de caudais ao longo do ano estudar-se-ão os tipos de 

bombagens mais apropriadas (incluindo o modo de regulação) e o número de grupos a 

instalar na estação elevatória, de modo a tornar o seu funcionamento flexível. 

Estudar-se-á também a necessidade de introdução de grupos de reserva. 

Estudar-se-á ainda a implantação mais aconselhável para os equipamentos, definindo os 

diâmetros das tubagens de aspiração e compressão, e o número e tipo de válvulas a 

colocar nessas tubagens. 

Se houver justificação, serão ainda estudadas soluções variantes com o número de 

grupos diferentes, com reservatório de regularização e com recurso a grupo ou grupos de 

velocidade variável, sendo retidas aquelas que se tornem mais económicas. Serão 

apresentados todos os elementos que permitam à Anglo Europa Propriedades optar pela 

solução técnica e economicamente mais vantajosa. 

Para as soluções variantes, a escolha do número de grupos será subordinada às 

condições de funcionamento impostas pela rede de adução, e aos equipamentos 
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normalizados disponíveis no mercado, tendo como objectivo a optimização do custo do 

m³ de água a ser fornecida para a qualidade de serviço requerida. 

Será estudado o sistema de comando a adoptar para o conjunto das duas estações 

elevatórias, e a eventual utilização de autómatos programáveis no sentido de reduzir os 

encargos de exploração. 

As estações elevatórias serão previstas para funcionar sem pessoal de exploração 

permanente. 

Todas as obras de construção civil necessárias para o sistema de bombagem adoptado 

em cada caso serão pré-dimensionadas e estimadas (em preço). 

12.2.2.3 - Conduta adutora CE1 

A ligação entre a estação elevatória EE1 e a albufeira de Almejafas será efectuada por 

uma conduta adutora. 

A conduta será implantada ao longo de um caminho agrícola que passa junto ao local 

seleccionado para a construção da barragem e que se dirige para Diogo Martins. 

Procurou-se sempre que possível implantar as condutas essencialmente ao longo de 

caminhos existentes, tanto para facilitar o acesso à execução das obras como para 

facilitar a exploração e manutenção. O comprimento total desta tubagem é de cerca de 

750 m. 

Na Figura 12.3 apresenta-se a localização da conduta adutora CE1. 

Na fase seguinte do Estudo Prévio, após simulação de exploração da albufeira de 

Almejafas, será efectuado o dimensionamento deste adutor e será igualmente efectuado 

um estudo técnico-económico entre vários tipos de materiais. 

12.2.2.4 - Barragem de Almejafas 

No troço final da ribeira de Almejafas localizou-se um local para a construção de uma 

barragem. O local seleccionado situa-se sensivelmente a cerca de 500 m a oeste da 

ribeira do Vascão. 

Na fase seguinte do Estudo Prévio serão determinados e apresentados o 

dimensionamento da albufeira, barragem e órgãos hidráulicos.  
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O dimensionamento da albufeira será efectuado com base numa série de 36 anos (1952-

1988) de dados climatológicos e hidrológicos. O descarregador de cheias será 

dimensionado para uma cheia com um período de retorno igual a 5000 anos, após 

amortecimento. Os restantes órgãos serão dimensionados para os respectivos caudais 

de projecto. 

A simulação de exploração de albufeira será efectuada tendo-se presente os seguintes 

elementos, determinados em capítulos anteriores: curvas de áreas inundadas e de 

volumes acumulados úteis da albufeira, registo da evaporação da região, valores de 

precipitação da região, escoamentos mensais no local da barragem e necessidades 

hídricas totais. 

No que se refere à curva de áreas inundadas foi elaborada a partir de medições 

efectuadas na cartografia à escala 1:5000. Esta curva serviu de base ao estabelecimento 

da curva de volumes armazenados. Será igualmente utilizada para determinar o volume 

evaporado a partir da albufeira, dependente da área do espelho de água. 

A curva de volumes armazenados foi calculada a partir da curva acima referida. Esta 

curva representa para cada cota considerada, o volume útil armazenado pela albufeira. 

O nível mínimo de exploração (Nme) considerado nesta fase do estudo localiza-se à cota 

133 m, a que corresponde um volume morto de cerca de 29000 m3 (290 m3 / km2.ano x 

50 anos x 2 km2). Na Figura seguinte apresentam-se as curvas de áreas inundadas e de 

volumes armazenados. 

Figura 12.4 – Curva de áreas inundadas e volumes armazenados. Albufeira de Almejafas 
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A determinação da evaporação foi feita com base nos registos de evaporação (Piche) da 

estação meteorológica de Mértola/Vale Formoso (vide Capítulo 3.9) 

A simulação de exploração da albufeira a efectuar na fase seguinte do Estudo Prévio, 

consistirá na realização de um balanço, mês a mês, no período de 1951/52 a 1987/88, 

entre as afluências à albufeira e os consumos estimados para rega e para abastecimento 

urbano, acrescidos dos volumes perdidos por evaporação. 

A fixação do nível de pleno armazenamento (NPA) deverá ser feita em função da garantia 

do fornecimento de água, das dimensões da barragem e da albufeira. 

Nesta fase do estudo, sem efectuar a simulação de exploração da albufeira e numa 

primeira aproximação, colocou-se o NPA à cota 145 m, o qual garante um volume útil de 

cerca de 990 500 m3. 

A construção de uma barragem maior implicará um maior investimento o qual poderá não 

ser compensado pelos rendimentos obtidos. 

Tal como já foi referido, os recursos hídricos próprios afluentes à secção da barragem de 

Almejafas não são suficientes para suprimir as necessidades hídricas anuais e as perdas 

por evaporação. Assim, ter-se-á que recorrer anualmente ao fornecimento de água a 

partir da ribeira do Vascão. Ao longo do período analisado, concluiu-se que os 

escoamentos afluentes à secção do açude do Vascão são suficientes para suprimir as 

necessidades anuais do Empreendimento. 

Desta forma não se justifica a construção de uma barragem na ribeira de Almejafas com 

uma altura superior.  

O nível de máxima cheia (NMC) e a cota do coroamento da barragem serão fixados na 

fase seguinte do Estudo Prévio. 

Com os elementos actualmente existentes, pode referir-se que, a altura da barragem a 

construir na ribeira de Almejafas deverá rondar os 22 m. 

No que se refere ao tipo de perfil a adoptar, este terá em conta as características 

topográficas do vale onde se pretende implantar a barragem, as características 

geológicas e geotécnicas dos terrenos ocorrentes e ainda condicionalismos de ordem 

económica.  
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Dada a forma do vale e tendo em conta a disponibilidade no local de materiais 

provenientes do maciço xisto-grauváquico, a solução que parece à partida mais se 

adaptar ao caso em estudo é a de barragem de aterro com perfil zonado.  

A solução a estudar será, assim, a de uma barragem constituída por um perfil zonado, 

incorporando um núcleo central em solo residual e maciços estabilizadores em xisto. Em 

alternativa, no caso de não se encontrar materiais disponíveis em quantidade suficiente 

para a realização do núcleo, poderá ainda ser estudada a solução de barragem de 

enrocamento com cortina impermeabilizadora a montante. 

12.2.2.5 - Conduta elevatória CE2 

A ligação entre a albufeira de Almejafas e o reservatório de regulação será efectuada por 

uma conduta adutora, com uma extensão total de cerca de 4250 m. 

Tal como se pode observar na Figura 12.3, a conduta será implantada ao longo de um 

caminho agrícola que se dirige para noroeste em direcção a Diogo Martins. O traçado 

proposto para a implantação desta conduta passa a oeste desta povoação e dirige-se 

para o reservatório de regulação localizado no Campo de Golfe. 

O caudal de dimensionamento determinado nesta fase é de 65 l/s. 

Tal como para a conduta CE1, na fase seguinte do Estudo Prévio serão igualmente 

definidos o tipo de tubagem e acessórios a instalar. 

12.2.2.6 - Reservatório de regulação 

No interior do Empreendimento Turístico deverá ser construído um reservatório de 

regulação, a partir do qual será efectuado, com equipamento próprio, o fornecimento de 

água à rede de rega e ao abastecimento urbano. 

Após a observação da implantação geral do Empreendimento Turístico (vide Figura 2.2) 

seleccionou-se um local com cotas relativamente elevadas próximo à ribeira da Lampreia. 

Na Figura 12.5 apresenta-se a localização do local proposto para a construção do 

reservatório de regulação. Tal como se pode verificar, tentou-se identificar um local 

relativamente central, com cotas elevadas, que não interferisse com outras infra-

estruturas do empreendimento e que fosse de fácil acesso. Assim, identificou-se este 

local a cerca de 200 m da ribeira da Lampreia e a cerca de 1200 m do “centro 

operacional” do campo de golfe. 
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A construção de um reservatório elevado nesta Alternativa foi colocada de parte devido 

ao impacte visual que este tipo de infra-estrutura iria produzir no empreendimento. 

 No caso presente e de forma a enquadrar o reservatório a construir com o 

Empreendimento Turístico, o reservatório deverá ser enterrado. A utilização de um 

reservatório traduz-se obviamente numa simplificação do sistema de comando dos 

grupos elevatórios, em função dos níveis atingidos no reservatório, cuja capacidade deve 

ser suficiente para garantir que a frequência dos arranques dos grupos se situe dentro 

dos valores aceitáveis face às potências em jogo. Este modo de operação assegura uma 

estabilização das suas condições de funcionamento (caudal/altura) na zona de melhores 

rendimentos, com a consequente economia de energia. Além disso, na hipótese de uma 

curta interrupção no fornecimento de energia eléctrica, o reservatório poderá evitar a 

completa despressurização da rede ou mesmo o seu esvaziamento parcial, não 

colocando quaisquer restrições ao rearranque do sistema quando do regresso da 

energia. 

 O nível de água  no reservatório de regulação deverá ser de 232 m. 

Na fase seguinte do Estudo Prévio será efectuado o dimensionamento deste reservatório. 
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Figura 12.5 - Localização do reservatório de regulação  

 



117 
Empr eendiment o Tur íst ico com Golf e em Diogo Mar t ins. Adução de água ao Campo de Golf e. Est udo Pr évio.  
Not a Técnica  1 (15/ 09/ 2000) 

12.2.3 - Alternativa 2 

12.2.3.1 - Barragem de A-da-Gorda 

Na ribeira da Lampreia foi identificado um local para a construção de uma barragem, 

junto ao monte de A-da-Gorda. 

O local seleccionado localiza-se a cerca de 3,6 km a oeste de Diogo Martins. 

Tal como para a barragem proposta na Alternativa 1, na fase seguinte do Estudo Prévio 

serão determinados e apresentados o dimensionamento da albufeira, barragem e órgãos 

hidráulicos. 

Na Figura seguinte apresentam-se as curvas de áreas inundadas e de volumes 

armazenados. 

Figura 12.6 - Curva de áreas inundadas e volumes armazenados. Albufeira de A-da-Gorda 
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Nesta fase do estudo, sem efectuar a simulação de exploração da albufeira e numa 

primeira aproximação,  colocou-se o NPA à cota 255 m, o qual garante um volume útil da 

ordem dos 1530000 m3. 

Barragem da A-da-Gorda (Alternativa 2)
Curvas de áreas inundadas e volumes 

acumulados

000

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

235 240 245 250 255 260 265

Cotas (m)

V
ol

um
e 

ar
m

az
en

ad
o 

(1
00

0x
 m

3)

000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Á
re

a 
in

un
da

da
 (1

00
0x

 
m

2)

Volumes armazenados

Áreas inundadas



118 
Empr eendiment o Tur íst ico com Golf e em Diogo Mar t ins. Adução de água ao Campo de Golf e. Est udo Pr évio.  
Not a Técnica  1 (15/ 09/ 2000) 

A determinação deste nível de água teve em conta que após a verificação dos 

escoamentos afluentes à secção da barragem, a capacidade útil de armazenamento da 

albufeira deverá ser suficiente para suprimir as necessidades de água de 

aproximadamente dois anos secos consecutivos (vide Capítulo 9). Assim, a capacidade 

útil da albufeira deverá rondar os 1400000 a 1600000 m3, de forma a suprimir as 

necessidades hídricas do empreendimento e igualmente da evaporação existente na 

albufeira. 

O nível de máxima cheia (NMC) e a cota do coroamento da barragem serão fixados na 

fase seguinte. 

Com os elementos de base actualmente existentes pode referir-se que a altura da 

barragem a construir na ribeira da Lampreia deverá rondar os 21 m. 

No que se refere ao perfil tipo para a barragem e tal como foi considerado para a 

Alternativa 1, a solução que parece à partida mais se adaptar ao caso em estudo, é a da 

barragem de aterro com perfil zonado. 

12.2.3.2 - Conduta adutora 

A ligação entre a albufeira de A-da-Gorda e o reservatório de distribuição a construir no 

interior do empreendimento será efectuada por uma conduta adutora com uma extensão 

da ordem dos 2650 m. 

O primeiro troço da conduta será implantado ao longo da margem esquerda da ribeira da 

Lampreia, numa extensão de cerca de 1400 m. Após passagem sob a ribeira da 

Lampreia, junto a um caminho agrícola que liga Diogo Martins à Estrada Municipal 1175, 

a conduta será implantada ao longo da margem direita desta ribeira. Este troço possui um 

comprimento de cerca de 1250 m.  

Na Figura 12.7 pode observar-se a implantação da conduta adutora preconizada nesta 

fase de Estudo Prévio. 

Tal como na Alternativa 1, o caudal de dimensionamento da conduta determinado nesta 

fase do estudo é de 65 l/s. 
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Figura 12.7 – Principais infra-estruturas a construir. Alternativa 2 
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12.2.3.3 - Reservatório de distribuição 

Tal como foi proposto para a Alternativa 1, no interior do Empreendimento Turístico 

deverá ser construído um reservatório. As redes de adução ao abastecimento urbano e 

aos espaços verdes terão origem neste local. 

Nesta fase do estudo, o local seleccionado nesta alternativa é idêntico ao apresentado 

para a Alternativa 1. 

A função deste reservatório é diferente da apresentada pelo reservatório de regulação a 

construir na Alternativa 1. Na Alternativa 2, visto não ser necessário a construção de uma 

estação elevatória, pois a água chega por gravidade ao reservatório, este deixa de ter por 

principal função o de regular e comandar os grupos elevatórios em função dos níveis nele 

atingidos. 

O nível de água no reservatório deverá ser de 232 m. 

Nesta solução técnica será dimensionado um reservatório de origem da água da rede de 

rega e da rede de abastecimento urbano. 
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13. - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O clima da região é temperado, moderadamente chuvoso no inverno, com verões muito 

quentes e com grande deficiência hídrica, e com moderada velocidade do vento. 

Sob o ponto de vista geológico são de destacar os xistos e os grauvaques. 

No que se refere à hipsometria e orografia a área em estudo localiza-se entre as cotas 

115 e 260 m, encontrando-se as zonas de implantação do açude do Vascão e da 

barragem de Almejafas a cotas mais baixas (115 a 150 m), relativamente ao Campo de 

Golfe (190 a 250 m) e ao local seleccionado para a construção da barragem de A-da-

Gorda (235 a 260 m). As zonas de cotas mais altas localizam-se ao longo da ribeira da 

Lampreia. 

A ocupação agrícola predominante é constituída por culturas arvenses de sequeiro com 

pousio e pastagens naturais, nas áreas onde as condições pedológicas o permitam 

(ocupação predominante na Alternativa 2). Nas restantes áreas existe um predomínio de 

cistáceas, com a presença de espécies adaptadas a grandes períodos estivais como são 

a azinheira, carrasco, urze, esteva e alecrim (ocupação predominante na Alternativa 1). 

De acordo com a carta de solos, os dois locais seleccionados para a construção das 

barragens e as respectivas bacias hidrográficas desenvolvem-se sobre solos muito pouco 

diversificados que exprimem a monotonia da natureza geológica do substrato (xistos e 

grauvaques da formação de Mértola). Nestas zonas foi identificado um tipo de solo – 

litossolos de xistos ou grauvaques (Ex). 

As dotações úteis de rega (no pé da planta) serão iguais a 7547 m3/ha.ano e 8507 

m3/ha.ano, respectivamente em ano médio e seco. Tendo em conta as eficiências de 

aplicação, de distribuição e de transporte, as dotações globais de rega atingirão em ano 

médio valores da ordem dos 9801 m3/ha.ano. Em ano seco esse valor subirá para cerca 

de 11048 m3/ha.ano. 

As necessidades hídricas totais em ano médio e seco para a rega dos espaços verdes 

serão respectivamente de cerca de 412000 m3 e 464000 m3. 

O sistema de adução será também dimensionado para transportar caudais para o 

abastecimento urbano. De acordo com os elementos disponíveis, estima-se que o 

sistema adutor contribua anualmente para esta finalidade com cerca de 186000 m3. 

Neste âmbito, recomenda-se que a Anglo-Europa Propriedades proceda à validação das 
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necessidades hídricas para abastecimento urbano apresentadas nesta Nota Técnica. 

Saliente-se que a variação deste valor poderá provocar a alteração das conclusões 

técnico-económicas finais do Estudo Prévio. Desta forma, caso a Alternativa 2 seja a 

seleccionada na fase final do Estudo Prévio, os escoamentos existentes na ribeira da 

Lampreia, na secção da barragem de A-da-Gorda, poderão não ser suficientes caso se 

registe um aumento das necessidades para abastecimento urbano. 

Nesta fase do estudo, as necessidades hídricas totais previstas para o Empreendimento 

serão de cerca de 607,000 m3 e 660,000 m3, respectivamente em ano médio e seco. 

O caudal de dimensionamento do adutor a construir entre a barragem e o reservatório de 

regulação é de 65 l/s. 

Nesta fase inicial do Estudo Prévio são apresentadas duas alternativas para a captação, 

armazenamento e adução de água ao Empreendimento Turístico com Golfe em Diogo 

Martins. 

Na primeira alternativa – Alternativa 1 – considera-se que a origem de água principal é 

assegurada por uma captação a  montante de um açude a construir na ribeira do Vascão 

(com escoamentos anuais elevados). A água captada é elevada para uma barragem a 

construir na ribeira de Almejafas, junto à confluência com a ribeira do Vascão. A adução 

ao Empreendimento Turístico é efectuada através de uma segunda elevação para o 

reservatório de regulação a construir no interior do Campo de Golfe, sendo a partir daí 

efectuada a adução para a rede de rega em pressão do golfe. 

O volume de água afluente à secção do açude do Vascão em ano médio e seco é 

respectivamente de 103 hm3 e 55 hm3. No que se refere ao volume de água afluente à 

secção da barragem de Almejafas em ano médio e seco é respectivamente de 

350,000 m3 e 108,000 m3. 

Na Alternativa 1 de forma a captar e armazenar os escoamentos afluentes às secções do 

açude do Vascão e da barragem de Almejafas, e, efectuar a adução de água ao Campo 

de Golfe, será necessário construir as seguintes infra-estruturas: 

♦ açude na ribeira do Vascão; 

♦ estação elevatória junto ao açude; 

♦ conduta adutora de ligação entre a tomada de água no açude e a albufeira de 

Almejafas; 

♦ barragem na ribeira de Almejafas; 
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♦ conduta adutora de ligação entre a albufeira de Almejafas e o reservatório de 

regulação; 

♦ reservatório de regulação. 

Nesta solução técnica a altura geométrica de elevação entre a ribeira do Vascão e o 

reservatório de regulação é de 131 m. 

Na Alternativa 2 considera-se que a origem de água é constituída pelo volume de 

afluências próprias armazenadas na barragem de A-da-Gorda, a construir na ribeira da 

Lampreia a montante do Empreendimento. A adução ao Campo de Golfe desde a 

albufeira até ao reservatório é assegurada graviticamente. 

O volume de água afluente à secção da barragem de A-da-Gorda em ano médio e seco é 

respectivamente de 1549000 m3 e 478000 m3. 

Na Alternativa 2 de forma a captar e armazenar os escoamentos afluentes à secção da 

barragem de A-da-Gorda, e, efectuar a adução de água ao Campo de Golfe, será 

necessário construir as seguintes infra-estruturas: 

♦ barragem na ribeira da Lampreia; 

♦ conduta adutora de ligação entre a albufeira e o reservatório de distribuição de 

água; 

♦ reservatório de distribuição. 

Saliente-se que, nesta alternativa para além do menor número de infra-estruturas a 

construir, possui como principal vantagem o de não ser necessário elevar a água até ao 

Empreendimento. 

No que se refere ao reservatório de regulação será conveniente a Anglo-Europa 

Propriedades pronunciar-se sobre a localização proposta neste Estudo Prévio. 

A principal conclusão a retirar da análise efectuada nos capítulos anteriores é de que 

existem recursos hídricos de superfície na região para abastecimento de água ao 

Empreendimento Turístico. 

No que se refere à Alternativa 2, só após a simulação de exploração da albufeira é que 

se poderá verificar se existem escoamentos suficientes na ribeira da Lampreia, na secção 

da A-da-Gorda. 
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A viabilidade da Alternativa 2 depende da ocorrência de anos secos sucessivos, bem 

como do nível de restrições a considerar.  

Na fase seguinte do Estudo Prévio será efectuada a simulação de exploração das 

albufeiras de forma a determinar-se com rigor os níveis de pleno armazenamento. Serão 

igualmente dimensionadas, a nível de Estudo Prévio, para cada uma das alternativas, as 

infra-estruturas de armazenamento e adução de água ao Empreendimento. 

Para cada uma das alternativas serão levados a cabo os estudos de engenharia que 

permitam definir, em linhas gerais, as principais características das diferentes 

componentes que formarão o sistema (açude e tomada de água, barragem e órgãos 

anexos, rede de adução, estações elevatórias, reservatório e órgãos de segurança e 

exploração). 

Estes elementos serão implantados e dimensionados de modo expedito, com vista a 

serem atingidos dois objectivos principais: 

♦ fornecer elementos de trabalho necessários para a avaliação técnica; 

♦ permitir a estimativa de custos de construção e operação que serão utilizados 

na análise económica. 

O pré-dimensionamento das infra-estruturas de captação, armazenamento, transporte e 

distribuição de água será efectuado sobre cartografia à escala 1:5 000. 

Na fase final do Estudo Prévio será efectuada uma comparação técnico-económica das 

alternativas. 

No que se refere à topografia foi inicialmente proposto à Anglo-Europa Propriedades a 

elaboração de um levantamento topográfico à escala 1:5 000, para a implantação das 

obras propostas no Estudo Prévio. Este levantamento topográfico foi elaborado 

unicamente para os dois locais das barragens e respectivas albufeiras. 

Após a visita efectuada ao local, detectou-se que o descarregador de cheias da barragem 

de A-da-Gorda deverá localizar-se na margem esquerda da ribeira da Lampreia. O local 

seleccionado para o descarregador de cheias não está coberto pelo levantamento 

topográfico. Assim, será apresentado em anexo à Nota Técnica Nº1, a área onde deverá 

ser efectuado um levantamento topográfico a curto prazo, à escala 1:5 000. 

No que diz respeito às condutas de adução, para as duas alternativas técnicas, não foi 

efectuado inicialmente qualquer levantamento topográfico. A decisão de efectuar um 

levantamento topográfico só poderia ser tomada após uma primeira visita ao local. Assim 
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e durante esta visita (08/07/2000), foram seleccionados os traçados das condutas, tendo 

sido pedido ao topógrafo o levantamento destas faixas de terreno, de forma a que estes 

elementos estivessem disponíveis para a 2ª Fase do Estudo Prévio. 

 

Lisboa, Setembro de 2000 

 

António Capelo 

Chefe de Projecto 
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