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1 O QUE É O RESUMO NÃO TÉCNICO 

O presente documento faz parte do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) referente ao 

Projecto de Execução da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão, tendo este 

estudo sido realizado entre Janeiro de 2008 e Junho de 2009. 

O Resumo Não Técnico é um documento síntese, adaptado para divulgação do projecto e 

dos principais impactes ambientais associados na fase de participação do público (consulta 

do público). Este documento reproduz sucintamente os aspectos mais relevantes do EIA, 

numa linguagem não técnica e de acordo com os critérios de boa prática definidos para a 

sua elaboração no Anexo III, da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril e recentemente (2008) 

actualizados no sítio da internet da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

No caso de pretender obter informações mais aprofundadas sobre os efeitos que o presente 

projecto poderá ter sobre o ambiente, deverá consultar o EIA que se encontra disponível na 

Câmara Municipal de Beja, na Câmara Municipal da Vidigueira e na Agência Portuguesa do 

Ambiente, em Lisboa. 
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2 QUEM PROPÕE E QUEM LICENCIA O PROJECTO 

Este projecto é da responsabilidade da empresa EDIA – Empresa de Desenvolvimento e 

Infra-estruturas do Alqueva, S.A., que constitui o proponente do projecto. 

O Projecto de Execução foi elaborado pelo consórcio formado pelas empresas COBA e 

ProSistemas, tendo o Estudo de Impacte Ambiental sido elaborado pela empresa 

AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente. 

A entidade coordenadora do licenciamento do projecto em questão é a Administração da 

Região Hidrográfica (ARH) do Alentejo, acumulando ainda a função de entidade licenciadora 

da rede primária. Por outro lado, a Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR) é a entidade licenciadora da rede secundária. 
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3 PORQUE SÃO NECESSÁRIOS A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E O CIRCUITO 

HIDRÁULICO DO PEDRÓGÃO 

Os elementos que constituem este Projecto de Execução fazem parte do Empreendimento 

de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), que tem por objectivos a produção de energia 

hidroeléctrica, o armazenamento e distribuição de água para consumo humano em diversos 

Concelhos do Alentejo e o armazenamento e distribuição de água para beneficiar uma área 

de cerca de 112 000 ha com rega. 

Esta área a regar divide-se em três Subsistemas – Alqueva, Ardila e Pedrógão – sendo que 

a Estação Elevatória e o Circuito Hidráulico de Pedrógão pertencem ao Subsistema  

de Pedrógão. 

Efectivamente, a origem da água que será utilizada para regar os cerca de 24 000 ha deste 

Subsistema é a Estação Elevatória Principal (de Pedrógão), que bombeará a água 

armazenada na albufeira de Pedrógão para todo o Subsistema. 

Por outro lado, o Circuito Hidráulico de Pedrógão, para além de possibilitar a rega de 

5 083 ha nele incluídos, permite que a água captada em Pedrógão seja distribuída até à 

barragem de São Pedro (que é um dos elementos deste Circuito Hidráulico), que será a 

origem de água dos restantes Circuitos Hidráulicos (S. Matias, S. Pedro–Baleizão e 

Baleizão–Quintos), estes ainda em fase de desenvolvimento de projecto, que permitirão 

então regar os restantes 19 000 ha do Subsistema de Pedrógão. 
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4 ONDE SE LOCALIZA O PROJECTO 

O Projecto da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão localiza-se na margem 

direita do Rio Guadiana, insere-se administrativamente no distrito de Beja e abrange os 

concelhos de Vidigueira (freguesias de Vidigueira, Pedrógão, Selmes) e Beja (freguesia  

de Baleizão).  

A um nível macro, o projecto insere-se na Região Alentejo e na sub-região de Baixo Alentejo 

(ver Figura 1 e Figura 2). 

 

Figura 1 - Alentejo; Baixo Alentejo. 

 
Figura 2 – Concelhos e Freguesias abrangidos pelo Projecto. 
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5 COMO É O PROJECTO 

O Projecto “Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão” encontra-se representado 

cartograficamente na Figura 3 em anexo. 

O Projecto inicia-se na estação elevatória principal (Estação Elevatória Principal), com cerca 

de 14 MW de potência e um caudal de cerca de 13 m3/s, localizada a jusante da barragem 

de Pedrógão, na margem direita do rio Guadiana. 

Desta estação, a água seguirá por uma conduta (dita elevatória), de cerca de 2,7 km de 

extensão e 2,5 m de diâmetro, onde a água segue em pressão até atingir o reservatório de 

Pedrógão. 

Este é um reservatório semi-escavado (ou seja, não se situa em qualquer linha de água), 

com funções de regularização e distribuição de água, com uma capacidade de 

armazenamento de 145 000 m3, localizado a sudoeste da povoação de Pedrógão. 

A partir deste reservatório, a água segue por um canal a céu aberto com cerca de 1,8 km de 

extensão e depois em condutas enterradas (com cerca de 6,7 km de extensão) até alcançar 

a barragem de São Pedro. 

A barragem de São Pedro será uma barragem de terra, para armazenamento e distribuição 

de água, localizada na ribeira de São Pedro, com 24 m de altura máxima e com uma 

albufeira de 183 ha de área inundada. 

Cerca de 5,5 km antes de a conduta alcançar a barragem de São Pedro, existe uma 

bifurcação, de onde sairá outra conduta enterrada, com cerca de 5,3 km de extensão, que 

conduzirá a água até ao reservatório de Selmes. 

Este será um reservatório de aterro, com funções de regularização e distribuição de água, 

localizando-se, a nordeste da povoação de Selmes, numa linha de água afluente da margem 

direita do Barranco das Tojeiras. Terá uma capacidade de armazenamento de 35 000 m3, 

dando origem a uma albufeira de 1,4 ha. 

O Circuito Hidráulico de Pedrógão possuirá ainda três estações elevatórias secundárias 

(Pedrógão 1, Pedrógão 3 e Selmes), que permitirão distribuir água em pressão a diversos 

blocos de rega. 

A adução de água aos blocos de rega é ainda efectuada através de várias condutas 

enterradas (com extensão total de 17 km) que levará a água a albufeiras particulares já 

existentes e utilizadas para rega (albufeira do Peso, albufeira do Paço e albufeira de Quinta 

de São Pedro) ou a reservatórios com a mesma finalidade (Monte das Aldeias, Herdade da 

Rabadoa, Monte das Cortes de Cima, Monte das Cortes de Baixo e Monte do Malheiro). 
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Estas propriedades agrícolas constituem os Blocos de Rega de Pedrógão 2, São Pedro-N, 

Selmes 1, Selmes 3 e Selmes 4, perfazendo uma área total de 1 710 ha a regar. 

As restantes áreas de regadio (Blocos de Rega de Pedrógão 1, Pedrógão 3, Selmes 2 e 

Selmes 5) serão então beneficiadas a partir das estações elevatórias secundárias e através 

de 17 km de condutas enterradas, que constituem a rede de rega. Estes blocos de rega 

terão uma área total de 3 373 ha. 

Assim, a totalidade da área a regar, divide-se em três grandes áreas de rega (blocos de 

Selmes, Pedrógão e São Pedro-N) e abrangerá 5 083 ha. 

O Projecto contempla ainda uma rede viária, constituída por cerca de 13 km de caminhos a 

beneficiar e uma rede de drenagem com aproximadamente 8 km de extensão, que 

corresponde à limpeza e reperfilamento desses troços das linhas de água. 
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6 QUAIS SÃO OS ELEMENTOS AFECTADOS PELO PROJECTO 

A área de estudo que, naturalmente, incluiu todos os elementos do Projecto apresentados 

no capítulo anterior, bem como uma faixa de 200 m que os envolve, é de cerca de 8 500 ha. 

Esta área tem características essencialmente agrícolas, sendo dominada já hoje por 

grandes extensões de olival de regadio na sua porção mais a sul (Bloco de São Pedro-N) e 

possuindo um mosaico mais diverso na área dos restantes Blocos de Rega, onde surgem 

áreas consideráveis de culturas anuais de sequeiro, olivais (quer de sequeiro quer regados), 

vinhas e alguns pivots. Tal significa que, como seria expectável, as áreas dos futuros Blocos 

de Rega, corresponde actualmente já a terrenos agricultados. 

Na área de estudo ocorrem ainda povoamentos florestais (essencialmente de pinheiro 

manso) e áreas razoavelmente extensas de montado de azinho. 

Estes montados serão afectados pela albufeira de barragem de São Pedro (que submergirá 

cerca de 57 ha deste uso do solo) e pela instalação de parte das condutas de adução de 

água, designadamente na zona do vale da ribeira de Odearce. 

Outras formações vegetais que merecem referência são as “linhas” de árvores e arbustos 

característicos das margens das linhas de água, que ocorrem nas margens de várias 

ribeiras e barrancos, se bem que em estados de conservação muito diferentes de local  

para local. 

Na área de estudo existe também um número muito considerável de “pontos de água”, 

essencialmente correspondendo a albufeiras, “charcas” e poços, particulares, utilizados 

principalmente para a agricultura. 

Destaca-se igualmente - se bem que esteja apenas presente na área de estudo de forma 

muito marginal - a albufeira de Pedrógão, pela sua grande dimensão e por constituir a 

origem de água para todo o Subsistema do Pedrógão. 

Do ponto de vista das espécies de plantas e animais silvestres que ocorrem na área de 

estudo (Ecologia), o Projecto vai ter consequências negativas com alguma importância, 

uma vez que irá afectar áreas de montado, que constituem zonas onde ocorre um grande 

número e diversidade de espécies, algumas com valor conservacionista relevante, pelo facto 

de as suas populações se encontrarem ameaçadas, ou serem raras. 
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Este efeito negativo não é muito fácil de reduzir. No entanto, é proposta a plantação de 

azinheiras nas margens da albufeira de São Pedro, com o objectivo de prolongar o mais 

possível a mancha de montado que se desenvolve a sudoeste desta massa de água. 

Também o facto de se irem regar áreas onde hoje se faz agricultura de sequeiro (culturas 

anuais) produzirá uma alteração deste uso do solo e, consequentemente, da adequabilidade 

do território para a presença de diversas espécies de aves ameaçadas (as chamadas aves 

estepárias, de que são exemplos o sisão ou o alcaravão). Este efeito negativo não é 

possível de ser reduzido, pelo que se propõe que sejam seguidas as populações destas 

espécies de aves ao longo do tempo, tendo em vista avaliar de forma mais precisa os feitos 

negativos produzidos a fim de, no limite, se implementarem medidas de âmbito mais 

regional para garantir a sobrevivência das populações destas espécies. 

Outro efeito negativo do Projecto sobre os animais não voadores decorre do facto de ir 

existir um troço em canal a céu aberto, que transporta um volume considerável de água ao 

longo de 1,8 km. Este canal poderá provocar efeitos negativos sobre as espécies animais, 

uma vez que os indivíduos poderão ver a sua mobilidade limitada pela existência do canal, 

que pode ser considerado um obstáculo, e poderão igualmente morrer afogados se tentarem 

atravessar o canal. 

Para evitar estas mortes por afogamento, o canal será vedado com uma rede especial, de 

malha mais estreita do que o usualmente usado, por exemplo nas propriedades agrícolas, 

que deverá impedir que muitos animais cheguem ao canal. Naturalmente que esta vedação, 

apesar de diminuir a mortalidade por afogamento, aumentará o efeito de obstáculo 

provocado pelo canal. No entanto este efeito (barreira) será atenuado pois o canal irá ser 

atravessado por cinco pontes, concebidas para permitir a circulação nos caminhos 

agrícolas, que poderão igualmente ser utilizadas pelos animais, nas suas deslocações 

habituais. 
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Com o fim de se conhecer com rigor se muitos animais morrem afogados no canal e se 

muitos o atravessam com sucesso usando as pontes, foi concebida uma metodologia que 

permitirá ir seguindo estes acontecimentos ao longo do tempo e tomar medidas, caso se 

venha a verificar uma elevada mortalidade para algumas espécies. 

A construção da barragem de São Pedro e as acções de reperfilamento e limpeza de linhas 

de água, no âmbito da rede de drenagem dos blocos de rega, implicarão a destruição de 

alguns troços de vegetação característica das margens das linhas de água (vegetação 

ripícola). Estas formações vegetais são muito importantes do ponto de vista da conservação 

da natureza, uma vez que nelas ocorrem um grande número de espécies de animais 

terrestres (aves e mamíferos), aquáticos (peixes) e que usam quer o meio terrestre, quer o 

aquático (anfíbios e répteis). Esta acção produz pois efeitos muito negativos, que se tentam 

contrariar através da concepção de um Projecto de plantação de árvores e arbustos próprios 

das linhas de água, a jusante da barragem de São Pedro, nalguns troços das margens da 

sua albufeira e em diversas outras linhas de água na área dos blocos de rega. 

Uma vez que neste Projecto se prevê virem a regar mais de 5 000 ha de terrenos, importa 

tentar perceber se este regadio pode vir a produzir efeitos adversos nos solos, 

nomeadamente contribuindo para o aumento da erosão do solo, ou para a sua degradação 

por alteração da composição química do solo (alcalinização e/ou salinização).  

Foi então analisada a situação, no sentido de se perceberem estes potenciais efeitos 

negativos, tendo-se concluído que na generalidade das áreas a regar possui solos 

adequados ao regadio, que não apresentam grandes problemas de erosão ou de 

alcanilização/salinização. A única excepção é a área do Bloco de São Pedro-N, onde os 

solos são de pior qualidade e apresentam maiores riscos de degradação. No entanto, a área 

é já hoje totalmente ocupada por olival de regadio, pelo que o Projecto não irá alterar este 

uso do solo, nem contribuir para agravar a situação. 
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Não sendo a situação dos solos muito negativa, ainda assim, por se considerar que este é 

um recurso absolutamente essencial para a agricultura, prevê-se que sejam realizadas 

acções de formação aos agricultores sobre as práticas agrícolas que melhor permitem 

conservar o solo e apresentam-se ainda medidas exequíveis (por exemplo aumentar a água 

de rega nos terrenos para “lavar” os solos), a implementar caso se detectem problemas nos 

solos. Por forma a saber-se o estado do solo em cada ano, é proposta uma metodologia 

(monitorização) de acompanhamento da evolução da situação deste recurso.  

 

Quanto à água (Recursos Hídricos Superficiais), pareceu importante perceber qual seria a 

sua qualidade e adequabilidade à rega. Foi então efectuado um exercício matemático 

(modelação) que não previu que venham a ocorrer problemas graves de qualidade da água 

que será armazenada na albufeira de São Pedro. Ainda assim, esta água será 

periodicamente verificada quanto à sua qualidade, através da implementação de um 

Programa de Monitorização que é proposto. 
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A barragem de São Pedro terá também um efeito negativo, ao impedir a água que circula na 

ribeira de São Pedro continue para jusante desta barragem. Este efeito negativo é também 

grave para as comunidades biológicas que vivem na linha de água (por exemplo peixes ou 

plantas das margens). Para atenuar este efeito adverso, foi calculada uma quantidade de 

água que a barragem terá de libertar para jusante (Regime de Caudais Ecológicos), de 

modo a garantir as condições ecológicas da ribeira nesse troço. Estes caudais ecológicos 

deverão “copiar” as variações naturais de quantidade de água que circula na ribeira ao longo 

do ano e entre anos diferentes. Os efeitos (que se esperam ser positivos) destes caudais na 

linha de água, serão medidos e acompanhados ao longo do tempo, através da 

implementação de um Programa de Monitorização específico, que é apresentado. 

A área dos blocos de rega não é muito rica em termos de água subterrânea (Recursos 

Hídricos Subterrâneos), apesar de nela existir um número considerável de poços. 

Com o aumento da área regada, deverá igualmente aumentar a quantidade de fertilizantes e 

pesticidas químicos usados na agricultura. Se forem usados em excesso, estes químicos, 

misturados com a água de rega, não serão absorvidos pelas plantas, indo infiltrar-se nos 

solos e acabando por chegar até aos lençóis de água subterrâneos. Esta circunstância pode 

conduzir a um aumento considerável da poluição desta água subterrânea, pelo que se 

estudou até que ponto a área a regar apresenta vulnerabilidade a este tipo de 

contaminação, tendo-se concluído que este não parece ser um risco muito elevado. 

Ainda assim, e por uma questão de precaução, foi concebida uma metodologia que permite 

ir acompanhando a qualidade da água subterrânea na área, por forma a verificar-se se 

surgem ou não problemas de poluição. Caso estes problemas venham a ocorrer, terão de 

ser implementadas medidas que atenuem a dita contaminação. 

Toda a área onde serão construídos os elementos que constituem o Projecto foi percorrida 

por Arqueólogos, na tentativa de encontrarem vestígios da ocupação humana passada 

neste território (Património Cultural). Foram encontradas algumas evidências – sítios 

patrimoniais – e, para aquelas que serão directamente afectadas pelos trabalhos de 

revolvimento da terra necessários para implantação do Projecto, foi proposta a realização de 

trabalhos específicos de escavação arqueológica, que permitirão estudar esses vestígios 

antes de os mesmos serem perturbados pelas obras. 
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No entanto, quando o trabalho de campo dos Arqueólogos foi realizado, as culturas 

agrícolas apresentavam um desenvolvimento tal que, em muitos locais, impediam que o 

terreno fosse convenientemente visto, na procura de vestígios humanos do passado. Assim, 

não se ficou com muita certeza se estes vestígios existiriam ou não em partes consideráveis 

do território a afectar pelo Projecto. Desta forma, prevê-se voltar a realizar esta busca 

intensiva de vestígios (prospecção arqueológica sistemática), durante a obra, nos locais 

onde não foi possível ter a certeza da ocorrência dos referidos vestígios. Se, nesta fase, 

vierem a ser encontrados novos indícios, então, os mesmos terão de ser estudados e 

analisados, antes da sua afectação pelas obras. 

Uma vez que o Projecto é de natureza Hidroagrícola, indo permitir regar uma área 

considerável de terrenos (mais de 5 000 ha), naturalmente que o mesmo afectará diversas 

áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN). No entanto, o facto de se irem 

afectar algumas áreas de RAN (Ordenamento do Território), será mais do que 

compensado pela valorização agrícola que o Projecto trará às áreas a regar. 

De compensação mais difícil é a afectação de áreas classificadas como Reserva Ecológica 

Nacional (REN). Estas áreas correspondem essencialmente às zonas de montado de azinho 

e de vegetação característica das margens de linhas de água já anteriormente referidas. 

Importa referir, no entanto, que desde 1998 existe legislação específica que permite a 

afectação de áreas classificadas como REN para a implementação do Empreendimento de 

Fins Múltiplos de Alqueva, no qual se insere a Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do 

Pedrógão, pelo que as acções previstas não são ilegais ou irregulares. 

Refira-se igualmente que na área de implementação do Projecto não existem quaisquer 

áreas classificadas para conservação da natureza (Sítios da Rede Natura 2000 ou 

pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas). 

Por fim refira-se que, no estudo, foi considerado que o Projecto virá acarretar efeitos 

extremamente positivos para a agricultura da região (Agrossistemas), possibilitando o 
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aumento do rendimento (Socioeconomia) daquela que é a actividade primordial do território 

analisado. De facto, estes efeitos positivos serão particularmente importantes por esta ser 

uma região muito empobrecida e com população decrescente e cada vez mais envelhecida, 

onde existem solos de boa qualidade, mas onde a crónica ausência de água tem limitado a 

competitividade da agricultura aqui praticada. 

O Projecto deverá igualmente permitir que aumente a formação dos agricultores na região – 

são, de resto, propostas acções de formação que possibilitem melhorar o rendimento 

agrícola, ao mesmo tempo que se protegem valores naturais essenciais, como a água, o 

solo e mesmo espécies de animais e plantas silvestres – contribuindo pois para uma 

valorização da população local, que deverá ter lugar a par da valorização da região em 

termos estritamente agrícolas. 

Propõe-se que esta melhoria, que se quer harmoniosa com os valores naturais, seja 

metodicamente registada em toda a área a regar, a fim de ser possível desenhar estratégias 

coerentes abrangentes de maximização do rendimento agrícola e de diminuição dos efeitos 

negativos da agricultura de regadio sobre o ambiente. 

Estima-se igualmente que o preço da terra suba consideravelmente com o regadio, o que 

poderá contribuir para a dinamização das mudanças de propriedade de vários terrenos, 

conduzindo então a alterações nas características de que usa a terra. 
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7 O BALANÇO FINAL 

A implementação no terreno da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão 

acarretará um conjunto de efeitos sobre o ambiente, que terão o seu início na fase de obra 

e, nalguns aspectos, se prolongarão durante a exploração – transporte e armazenamento de 

água e realização de agricultura de regadio. 

Por outro lado, tendo em conta que a área em estudo apresenta já características 

essencialmente agrícolas, a implementação do Projecto não dará origem a uma significativa 

alteração da paisagem.  

Mais especificamente, a criação da barragem de São Pedro e da respectiva albufeira 

afectarão a linha de água (ribeira de São Pedro) e a sua vegetação nas margens. O Projecto 

aumentará também os riscos de erosão e contaminação do solo, bem como da 

contaminação da água, tanto a superficial como a subterrânea. 

No entanto, muitas destas afectações embora possam ser negativas são possíveis de serem 

reduzidas, ou são, logo à partida, relativamente pouco relevantes. Os principais efeitos 

negativos que ficarão por atenuar prendem-se com a perturbação e com a perda de áreas 

de montado de azinho e pela transformação de áreas de culturas anuais de sequeiro em 

terrenos com agricultura de regadio. 

Apesar disto e em contrapartida, o Projecto permitirá um forte incremento na agricultura  

da região, aumentando de forma substancial o seu rendimento, o que, inegavelmente,  

será muito positivo para os agricultores, para as populações locais e mesmo para a 

economia regional. 

Como balanço, o estudo realizado considera que, desde que devidamente reduzidos e 

acompanhados, os efeitos negativos gerados pelo Projecto não terão importância suficiente 

para superar os seus efeitos muito positivos, pelo que se defende a autorização para a 

construção da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico do Pedrógão e para a sua 

exploração, bem como a implementação articulada de um conjunto de medidas e acções 

que permitem reduzir os efeitos negativos gerados sobre o ambiente. 
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